
13 iulie 2006. Nava coal Mircea.
Preg tirile pentru intrarea în portul 

Novorossisk. La l sarea serii o 
premier  pentru seria de cade i de la 

bord, prima bra are a vergilor.

Foto: Bogdan DINU

 24 iunie 2006, fregata Regina
Maria.
Exerci iul de reaprovizionare pe 
mare între fregata SPS Blas de Lezo 
i FGS Rhoen, urm rit din cabina de 

comand  a fregatei Regina Maria. În 
prim plan, c pitanul Adrian Geant .

Foto: Codru  BURDUJAN

16 iunie 2006, Oceanul Atlantic.
C pitanul C t lin Gherghinescu 

din grupa EOD, în timpul 
desf ur rii misiunii de 

supraveghere a plajelor în regim 
administrativ în vederea asigur rii

culoarului de debarcare. 
Foto: Adrian ON IC
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Editorial

Viceamiral dr. Gheorghe MARIN
eful Statului Major al For elor Navale

S rb torit  de mai bine de un secol 
cu ocazia Sfântului Praznic al Adormirii 
Maicii Domnului, Ziua Marinei Române 
reprezint  un moment de recuno tin
pentru eroii apelor, devenind, în timp, un 
autentic festival al m rii i spiritualit ii
marin re ti. Pentru marinarii militari, 
ziua lor constituie un bun prilej de a 
privi cu obiectivitate la realiz ri i de a 
scruta optimi ti viitorul.

La doi ani de la integrarea României 
în Organiza ia Nord-Atlantic , For ele
Navale Române au confirmarea 
poten ialului uman i a capabilit ilor
tehnice care le permit s  ac ioneze 
al turi de navele flotelor membre NATO 
în Marea Neagr , Marea Mediteran i
oriunde în lume, acolo unde interesele 
na ionale i angajamentele asumate o 
vor cere.

Opera ia Act ive Endeavour, 
executat  sub egida NATO, precum 
i participarea în cadrul Grup rii 

BLACKSEAFOR, a c rei comand
a fost de inut  de For ele Navale 
Române pentru un an, reconfirm
statutul rii noastre de important vector 
de securitate zonal i de furnizor de 
stabilitate în bazinul M rii Negre, 
precum i rela iile de bun  vecin tate
promovate cu rile riverane.

Frecven a vizitelor navelor militare 
str ine în portul Constan a i amploarea 
f r  precedent a exerci iilor i aplica iilor 
tactice executate în comun, în apele 
na ionale ale României sau ale altor 
state, demonstreaz  disponibilitatea 
noastr  total  de a dezvolta rela ii 
trainice i de a conlucra eficient cu 
alia ii no tri din NATO i cu cei din 

rile partenere.
Suple ea structurilor nou proiectate, 

gradul de interoperabilitate atins, 
calitatea personalului preg tit în 
institu iile militare de înv mânt din 
ar i occidentale, precum i programul 
de dezvoltare i modernizare a For elor 
Navale pe termen mediu i lung ne 
fac s  fim încrez tori în realismul i
prestan a politicii navale promovate de 
statul român i s  privim cu optimism 
orizonturile integr rii României în 
Uniunea European .

Transformarea For elor Navale 
într-o structur  care s  corespund
exigen elor momentului i înzestrarea 
unit ilor de nave i de uscat cu tehnic

Sub marele pavoaz
performant  constituie o preocupare 
permanent  a conducerii marinei. Sunt 
în curs de ini iere programe de dotare 
cu nave moderne de tipul corvetelor i
al vân toarelor de mine, precum i cu 
tehnic  performant  de supraveghere 
a litoralului.

Dac  în urm  cu un an doar 
proiectam pe hârtie preg tirea pilo ilor 
i dotarea fregatelor cu elicoptere, care 

s  le sporeasc  substan ial capabilit ile 
opera ionale, ast zi deja pilo ii de marin
au trecut la o etap  superioar  a instruirii, 
iar aparatele de zbor urmeaz  s  intre în 
înzestrare, începând cu ultimul trimestru 
al acestui an.

Eforturile pentru utilizarea cu 
chibzuin  a fondurilor alocate, 
pentru eficientizarea procesului de 
instruc ie, pentru proiectarea în viitor 
a unei imagini cât mai veridice a 
For elor Navale Române, competitive 
i interoperabile, fac parte din irul 

preocup rilor cotidiene ale conducerii 
Statului Major al For elor Navale, 
iar lor li se r spunde prin implicare 
competent i responsabil  la nivelul 
unit ilor, din partea tuturor categoriilor 
de personal.

Dincolo de satisfac ia unui bilan
pozitiv i a atmosferei festive în 
care arbor m pavilionul, geacul 

i marele pavoaz la s rb toarea 
na ional  a marinarilor români, avem 
convingerea c Ziua Marinei Române 
2006 reprezint  încununarea tuturor 
eforturilor noastre de înscriere a 
For elor  Navale pe i t inerar i i le 
competivit i i i  performan elor 
profesionale autentice.

Folosesc acest prilej pentru a 
transmite întregului personal al 
For elor Navale – ofi eri, mai tri militari, 
subofi eri, militari angaja i pe baz  de 
contract, personal civil, studen i i elevi 
– întreaga mea considera ie, precum i
cele frumoase sentimente de apreciere 
din partea Statului Major al For elor 
Navale pentru eforturile conjugate i
angajarea generoas  în îndeplinirea 
misiunilor specifice.

Fie ca aceast  zi sacr  pentru to i
marinarii rii s  reprezinte mereu 
prilej de s rb toare i înalt  cinstire 
a tradi iilor noastre marin re ti, la 
Dun re i Mare!

 BUN CART ÎNAINTE!
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     În perioada 10 – 14 iulie, o delega ie a For elor Navale Canadiene, format  din comandorul Christopher Deere, 
comandantul colii Navale din Quebec, comandorul Viateur Tremblay, comandantul For elor Navale de Rezerv  din cadrul 
Marinei Canadiene i comandorul Craig Baines, directorul Direc iei Instruc ie i Educa ie Naval  a Marinei Canadiene,  a 

efectuat o vizit  în România. Vizita a avut ca obiectiv, 
schimbul de experien  cu privire la sistemele de 
înv mânt de marin , român i canadian. În cadrul 
discu iilor, purtate la Statul Major al For elor Navale i la 
Academia Naval  „Mircea cel B trân” au fost abordate 
subiecte privind organizarea procesului de înv mânt 
militar, formele i metodele de instruire, preg tire i
perfec ionare a personalului militar, în conformitate cu 
standardele NATO i planurile de perspectiv  legate de 
acest domeniu; împreun  cu partea canadian , au fost 
identificate posibile solu ii de cooperare în domeniul 
înv mântului. În program au mai fost incluse, întâlniri 
cu reprezentan ii Flotei i Centrului de Scafandri i o 
vizit  la bordul fregatei Regina Maria, unde delega ia 
canadian  a asistat la prezentarea navei, a misiunilor 
precum i a tehnicilor i metodelor de preg tire a 
echipajului pentru opera ia Active Endeavour. (O.B.)

Foto: Cristian Sp tariu

În perioada 30 iulie-26 august se desf oar
prima etap  a celei de-a asea activ ri, august 2006, 
a Grupului de Cooperare Naval  în Marea Neagr ,
Blackseafor. For ele Navale Române sunt reprezentate 
de corveta Contraamiral Eusta iu Sebastian, comandat
de c pitan-comandorul Constantin Olteanu, al turi de 
care particip  nave apar inând statelor riverane M rii
Negre: nava de desant Kunikov (Federa ia Rus ), 
nava de comandament Slavutich (Ucraina), fregata 
Smeli (Bulgaria) i fregata Turgutreis (Turcia). În portul 
Novorossisk din Federa ia Rus , unde s-a desf urat
activarea Grup rii, a avut loc i ceremonialul de 
predare-primire a comenzii acesteia, România predând 
comanda Blackseafor, Federa iei Ruse pentru un an. 

Pe durata instruirii în comun, navele vor executa exerci ii de lupt  antiaerian i împotriva navelor de suprafa , manevre 
i evolu ii conform procedurilor NATO/PfP, exerci ii de comunica ii, de c utare i salvare pe mare, de lupt  împotriva 

minelor, pentru men inerea vitalit ii navelor i de control a unei nave suspecte. Itinerariul Grup rii Blackseafor cuprinde 
escale în porturile Novorossisk (Federa ia Rus ), Sevastopol (Ucraina) i Batumi (Georgia). (O.B.)

{tiri
din flot\

Foto: Mihai Egorov

Sâmb t  29 iulie, pe platoul din fa a Prefecturii 
Constan a, în Pia a Tricolorului, s-a desf urat
ceremonialul dedicat Zilei Imnului Na ional. 
La manifestare au participat ministrul ap r rii,
Teodor Atanasiu, viceamiralul dr. Gheorghe 
Marin, eful Statului Major al For elor Navale, 
reprezentan i din Statul Major al For elor Navale, 
cadre militare active i în rezerv , oficialit i locale 
i centrale. A fost o zi special i pentru faptul c

un pluton din Batalionul 341 Infanterie, Rechinii 
Albi, care a participat cu succes la misiunea 
din Afganistan, s-a al turat g rzii de onoare a 
Garnizoanei Constan a format  din studen ii 
Academiei Navale „Mircea cel B trân”, militari ai 
Batalionului 110 Transmisiuni, Jandarmeriei i
Pompierilor. Simbol al unit ii Revolu iei Române 
din anul 1848, Ziua Imnului Na ional al României, 
De teapt -te române, a fost proclamat  în 1998, 
pe data de 29 iulie. Momentul artistic omagial 
dedicat Zilei de 29 iulie, a constat dintr-un scurt 
istoric i recit ri de versuri. Manifestarea s-a 
încheiat cu defilarea g rzii de onoare i a muzicii 
militare în interpreterea vocal i instrumental
a Imnului na ional. (O.B.)

Foto: Codru  Burdujan
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     În perioada 17 – 21 iulie, Divizionul 146 Nave Minare-
Deminare a desf urat exerci iul cu trupe POSEIDON 
2006. Prima etap  s-a desf urat la cheu i a constat 
în exerci ii de ambarcare-debarcare mine i exerci ii de 
decontaminare a navei, tehnicii i personalului desf urate 
la bordul dragorului maritim Lt. Eugen Nicolescu în 
cooperare cu Compania geniu-chimic. Echipajele celor 
patru dragoare maritime au fost angrenate, pe mare, în 
cea de-a doua parte a exerci iului, în activit i de preg tire
în executarea dragajului de cercetare mecanic cu draga 
mecanic  bifurcat  destinat  dragajului minelor ancorate i
draga mecanic  împerecheat  destinat  dragajului minelor 
de fund. Pe lâng  misiunile specifice de dragaj i minare, 
navele Divizionului 146 Nave Minare-Deminare au executat 
trageri de artilerie cu întregul armament de la bord, pe timp 
de zi i pe timp de noapte, împotriva navelor de suprafa
i a intelor aeriene. În cadrul exerci iului POSEIDON 2006, 

s-au mai executat i misiuni de distrugere a unei mine aflate în deriv , pentru care s-a folosit un imitator de min , exerci ii
de comunica ii, forma ii i evolu ii complexe, conform procedurilor NATO.(O.B.)

     În perioada 29 iunie – 3 iulie, s-a desf urat la 
Br ila, a VII–a edi ie a Festivalului Interna ional 
al Muzicilor Militare, la care au participat forma ii 
reprezentive din ar i din str in tate:  Muzica 
Reprezentativ  a Ministerului Ap r rii Na ionale, 
Muzica de Cade i a colii de Aplica ie pentru 
Muzici Militare din Bucure ti, Muzicile Militare 
Reunite ale Garnizoanelor Br ila, Buz u i
Foc ani, Orchestra Preziden ial  a Republicii 
Moldova, un Cvintet de sufl tori din cadrul 
Orchestrei For elor Terestre ale SUA,  Fanfarele 
Militare ale For elor Aeriene Turce i ale 
Armatei Federale din Austria i Muzica Militar
a For elor Navale. În cadrul manifest rilor, au 
fost sus inute concerte de promenad  în pie e
i parcuri publice, parade muzicale, precum i

un concert festiv prilejuit de s rb torirea a 175 
de ani de la înfiin area Muzicilor Militare în România. În finalul festivalului, dup  momentele în l toare ale inton rii imnurilor 
de stat i decernarea premiilor i diplomelor, cele 8 forma ii participante, reunite, au sus inut un program muzical. (O.B.)

Pe data de 27 iulie, pe platoul din 
incinta Academiei Navale „Mircea cel 
B trân”, a avut loc festivitatea de absolvire 
a promo iei 2005 Victoria Na iunilor 
Unite – 60 a Academiei Navale „Mircea 
cel B trân” i a promo iei 2006 Carol 
I a colii Militare de Mai tri a For elor 
Navale „Amiral Ion Murgescu”. Cu acela i
prilej s-a desf urat i ceremonialul 
de în l are la gradul de aspirant a 40 
de absolven i ai anului IV de studii, ai 
Academiei Navale „Mircea cel B trân” 
i avansarea la gradul de maistru militar 

clasa a V-a a 48 de absolven i ai colii 
Militare de Mai tri „Amiral Ion Murgescu”, 
promo ia Carol I. Au fost declara i efi de 
promo ie: aspirant ing. Marin Georgiana, 
ef de promo ie pe Academia Naval ,

ing. economist Asan Filis, Facultatea de 
Marin  Civil i maistru militar clasa a 
V-a Ghi  Ion Mihai, coala Militar  de 
Mai tri a For elor Navale. (O.B.)Foto: Codru  Burdujan

Foto: Bogdan Dinu



Ziua Marinei 
Române nu a fost 
niciodat  doar 
o s rb toare a 
marinarilor, de i
ei i fascinantele 
lor cor bii au fost, 
sunt i vor fi eroii 
principali ai acestei 
s rb tori. Este ziua 
în care, indiferent de 
vârst , ne permitem 
s  vis m la pove ti 
cu lupi de mare i
la minunatele lor 
aventuri. Este i ziua în care descoperim, 
de fiecare dat  cu surprindere, c  marinarii 
sunt, de fapt, oameni obi nui i, dar care au 
avut norocul s - i împlineasc  visele de a fi 
liberi. 

Celebrat  pentru prima dat  la 15 
august 1902, de Sfânta Maria, protectoarea 
marinarilor, Ziua Marinei Române a cultivat 
frumoase tradi ii, ceremonii militare, religioase 
i marin re ti, manifest ri cultural-artistice i

sportive, jocuri marin re ti, parade navale. 
Sunt convins c  românii vor veni i anul 
acesta în num r mare s -i onoreze pe cei 
care poart  cu mândrie stindardul tricolor pe 
toate m rile i oceanele lumii.  

Pentru For ele Navale Române, 
s rb toarea de la 15 august, reprezint  un 
moment de adev rat bilan . Puternic ancora i
în demersul amplu i hot rât al armatei 
române de perfec ionare continu  a preg tirii 
în vederea compatibiliz rii i interoperabilit ii 
cu rile membre NATO, marinarii militari 
fac necontenit dovada unui profesionalism 
des vâr it, a unei solide con tiin e de corp. 

Stau m rturie în acest sens rezultatele de 
excep ie ob inute în procesul de preg tire, 
în exerci iile i aplica iile multina ionale pe 
timpul c rora au demostrat c  în For ele 
Navale Române se aplic  standardele 
NATO.

Sunt convins dragi camarazi, c i în 
continuare ve i manifesta ata amentul i
dragostea pentru arma voastr  de elit , prin 
îndeplinirea în condi ii foarte bune a tuturor 
misiunilor asumate i prin ridicarea nivelului 
de preg tire a tututor echipajelor! 

Acum, la ceas aniversar, v  urez noi i
prestigioase succese, mult  s n tate i
bucurii, putere de munc i t rie moral  în 
tot ceea ce întreprinde i, spre binele o tirii 

rii! 

eful Statului Major General
General dr. Eugen B D LAN

ZIUA MARINEIZIUA MARINEI  
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Ziua de 15 august, Ziua Marinei 
Române, este s rb toarea noastr
a tuturor; este cel mai bun prilej de 
a aduce omagiul cuvenit atât m rii – 
una dintre bog iile cele mai de pre
cu care a fost h r zit poporul nostru 
-, cât i celor care i-au legat via a
de ea prin profesia aleas  – aceea 
de marinar. 

Fericitul eveniment, s rb torit 
în fiecare an de praznicul Sfintei 
Fecioare Maria, protectoarea 
c l torilor pe ape, îmi ofer  pl cutul 
prilej de a v  transmite deplina 
mea apreciere fa  de activitatea 
desf urat  de dumneavoastr i de 

înainta ii dumneavoastr , de-a lungul timpului. 
Aduc, totodat , un pios omagiu eroilor marinari care 

odihnesc în adâncul apelor sau în p mântul scump al rii. Fie 
ca jertfa lor s  nu fi fost zadarnic , iar genera iile viitoare s  la 
preia exemplul de sacrificiu pentru neamul românesc, pentru 
identitatea sa în acest spa iu i pentru existen a fiin ei noastre 
na ionale.

În calitate de ministru al ap r rii, doresc s  v  mul umesc 
dumneavoastr , marinarilor militari, pentru maniera responsabil
în care, al turi de militarii celorlalte categorii de for e armate, a i
contribuit constant la efortul de integrare a României în Alian a
Nord-Atlantic , participând la exerci iile sau misiunile executate 
în Marea Neagr i în Mediterana.

Toate activit ile comune la care a i participat au reprezentat 
o excelent  oportunitate pentru militarii din For ele Navale 
Române de a se antrena împreun  cu for ele navale ale alia ilor 
i de a demonstra, înc  o dat , capacitatea Marinei Militare de a 

se adapta i a r spunde noilor amenin ri la adresa omenirii.
Conducerea Ministerului Ap r rii i-a planificat riguros i

este ferm hot rât  s  fac  din For ele Navale o structur  de 
o mare flexibilitate, dotat  cu nave i echipamente moderne, 
care s  fie în m sur  s  r spund  noilor cerin e strategice i
opera ionale.

Prob m inten ia  noastr  de a v  sprijini eforturile de 
transformare prin faptul c , din februarie 2005, a i fost prima 
categorie de for e complet profesionalizat  a Armatei Române 
i ve i fi înzestra i cu nave de lupt  capabile s  îndeplineasc

noile misiuni din cadrul Alian ei.
Am convingerea, dragi marinari, c  ve i r spl ti toate aceste 

eforturi în modul cel mai firesc: demonstrând profesionalism, 
d ruire i sacrificiu atunci când România are nevoie de 
dumneavoastr !

Cu prilejul ZILEI MARINEI ROMÂNE, permite i-mi ca, în 
numele conducerii Ministerului Ap r rii i al meu personal, s
adresez tuturor celor care, prin profesiune, interes i aptitudini, 
se simt lega i suflete te de naviga ia fluvial i maritim , urarea 
de a arbora al turi de tricolorul românesc emblemele înaltei 
m estrii marin re ti mo tenite de la înainta i. 

Mult  s n tate, bucurii i împliniri marinarilor i familiilor 
lor! 

Fie ca SFÂNTA FECIOAR  MARIA s  v  ocroteasc  mereu 
în furtuni i primejdii!

BUN  CART  ÎNAINTE!
LA  MUL I ANI  MARINARI!

Ministrul Ap r rii
Teodor ATANASIU
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Ziua de 15 August, s rb toarea Maicii 
Domnului, Patroana Marinei Române, 
îmi ofer  prilejul s  v  adresez în numele 
Statului Major al For elor Aeriene i al 
meu personal, dumneavoastr , celor 
care prin profesiune i prin înclina ii 
sunte i lega i suflete te de ap rarea 
fruntariilor de ap  ale rii, un salut 
prietenesc, felicit ri afectuoase i ur ri 
de împliniri în lupt i în via .

Marina militar  român  modern
însumeaz  fapte de arme ale eroilor 
no tri, începând cu primele misiuni 
pe Dun re din timpul R zboiului de 
Independen , ale lepurilor cu care era 

dotat comandamentul unic de arm i continuând cu misiunile de 
sprijin ale ac iunilor de lupt  în anii celui de-al doilea r zboi mondial. 
Prin modul în care acei înainta i ai no tri i acum dumneavoastr ,
continuatori ai faptelor lor, v-a i îndeplinit datoria, ni se structureaz
un model de demnitate i curaj, de onoare militar , de iscusin
i m iestrie necesare acestei componente de elit  a Armatei 

României. 
Este evident rolul pe care îl are Marina Militar  în cadrul r zboiului 

modern. Este evident faptul c  în contextul dat, Marina Militar  are 
valen e noi i punctez, în acest sens, reorientarea strategiilor de 
desf urare, f r  a omite gradul înalt de înzestrare tehnico-material
i, mai ales, calitatea deosebit  a factorului uman angajat. Statul 

Major al For elor Navale se poate mândri cu un corp de elit , cu 
militari profesioni ti, capabili în numele pasiunii i profesiei, de 
eforturi sus inute de perfec ionare i aliniere la noile standarde 
de performan . Marinarii militari români se bucur , astfel, de un 
binemeritat prestigiu, de dragostea i pre uirea popula iei i de 
respectul pe care-l poart  reprezentan ii celorlalte categorii de 
for e.

Intrarea în serviciul For elor Navale Române a fregatelor Regele 
Ferdinand i Regina Maria, prev zute s  aib  elicopter la bord, a 
impus necesitatea preg tirii unor pilo i militari i a personalului tehnic 
de deservire a elicopterelor, în cadrul colii de Aplica ie pentru For ele 
Aeriene „Aurel Vlaicu”. Acest fapt reprezint  un pas important pe care 
îl realizeaz  For ele Navale în domeniul profesionaliz rii personalului, 
precum i un punct de reper privind procesul de interoperabilitate cu 
alte structuri. Evoc, cu aceast  ocazie, sprijinul reciproc dintre For ele 
Navale i For ele Aeriene, rapoartele camaradere ti dintre aviatorii 
i marinarii militari, precum i respectul reciproc bazat pe aceast

colaborare. De asemenea, remarc buna colaborare de la ultimul 
exerci iu comun, „Litoral 06”, în care militarii ambelor categorii de 
for e armate au demonstrat înaltul nivel de preg tire în planificarea 
i conducerea ac iunilor de lupt .

Sunt încredin at c  manifest rile dedicate Zilei For elor Navale, 
atmosfera s rb toreasc i dragostea cu care sunte i înconjura i
vor constitui noi imbolduri i determin ri în a v  preg ti i mai 
con tiincios, în a v  perfec iona m iestria i profesionalismul. V
doresc succes, s n tate i noi împliniri!

Bun cart, înainte!
La Mul i Ani!

eful Statului Major al For elor Aeriene
 General-locotenent Gheorghe CATRINA

S rb torirea 
Zilei For elor 
Navale ale 
A r m a t e i 
României, în zi 
de cre tineasc
pr znuire a 
Adormirii Maicii 
Domnului, îmi 
ofer  pl cutul 
prilej ca, al turi 
de întregul 
p e r s o n a l 
al For elor 
Terestre, s  v  adresez tuturor celor care 
sluji i cu credin  interesele na ionale sub 
faldurile For elor Navale Române cele 
mai alese sentimente i felicit ri pentru 
devotamentul i profesionalismul cu care 
v  angaja i în îndeplinirea misiunilor care 
v  revin.

La aceast  vibrant  s rb toare, de 
suflet i sim ire româneasc , cu pio enie 
ne plec m frun ile în cinstea memoriei 
eroilor c zu i la datorie, înscri i cu litere 
de aur în Cartea de Onoare a nemuririi 
neamului românesc.

Genera iei de ast zi îi adres m cele mai 
calde felicit ri i în acest ceas aniversar, ne 
exprim m înc  o dat  bucuria i satisfac ia 
fa  de succesele cu care personalul 
For elor Navale se prezint  la Ziua lor, de 
realiz rile ob inute în procesul de instruire 
i îndeplinire a misiunilor specifice la pace 
i în opera iuni multina ionale.

Doresc s  reamintesc i cu acest prilej, 
colaborarea fructuoas , permanent  pe 
multiple planuri, dintre For ele Navale i
For ele Terestre, în interesul sporirii for ei 
i prestigiului Armatei, al înt ririi continue 

a capacit ii de ap rare a rii.
De Ziua For elor Navale v  adresez 

c lduroase felicit ri i v  urez succese 
deosebite în întreaga activitate!

Dumnezeu s  binecuvânteze For ele 
Navale Române!

eful  Statului  Major al  For elor  Terestre
       General - locotenent dr. Sorin IOAN

EI ROMÂNE ROMÂNE
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Scafandri EOD în insulele Capului VerdeScafandri EOD în insulele Capului Verde

Misiuni reale la STEADFAST JAGUAR 06Misiuni reale la STEADFAST JAGUAR 06

Aproximativ 7.000 de mil i tar i  din 
rile NATO, au participat la exerci iul 

STEADFAST JAGUAR 06.  Locul  de 
desf urare a fost Republica Capul Verde, o 
fost  colonie portughez  situat  în Oceanul 
Atlantic, la aproximativ 500 de kilometri 
de coasta Senegalului, în apropierea 
arhipelagului spaniol Canare precum i a 
celor portugheze Azore i Madeira. Prin 
num rul de participan i disloca i, exerci iul 
s-a constituit în cea mai mare desf urare 
de efective a For ei de Reac ie Rapid  a 
Alian ei Nord-Atlantice 7 (NRF 7), de la 
crearea acesteia în 2002. STEADFAST 
JAGUAR 06 a fost de fapt, o opera ie 
executat  într-o zon  din afara ariei de 
responsabilitate a NATO, având ca obiectiv 
certificarea for elor din compunerea NRF 7 
pentru îndeplinirea capabilit ilor finale de 
operare, pentru evaluarea capabilit ilor de 
interven ie a for ei într-un mediu ostil, un 
mediu care nu este controlat de NATO.

For a de Reac ie Rapid  a Alian ei Nord-
Atlantice, este gândit  ca o for  mobil ,
care trebuie s  fie rapid dislocabil i s
ac ioneze pân  în momentul în care se 
desf oar  grosul for elor. România a fost 
reprezentat  la acest exerci iu, de grupa 
1 scafandri EOD (Explosive Ordnance 
Disposal), doi ofi eri topogeodezi i unul 
de stat major. Comandantul exerci iului 
STEADFAST JAGUAR 06 a fost generalul 
Gerhard  W.  Back  ia r  comandantu l 
componentei marit ime NRF 7, a fost 
contraamiralul spaniol José A. Martinez 
Sainz-Rozas.

Drumul spre insul

 „Exerci iul a fost deosebit de intens. 
Am plecat pe data de 2 iunie, am ajuns 
în aceea i zi pe nava de desant spaniol
„Castilla”, aflat  în portul Rota. Era 
sâmb t , a a c  am fost cam singuri pe 
nav . Ne-am desc rcat materialele pe 
nav i am a teptat ziua de luni. Spaniolii 
au fost reci cu noi. i-au respectat tot ce 

Se preg tesc împreun  de mai bine de ase ani. Au format o echip  care a ar tat nu o dat  c  limitele 
umane pot fi  dep ite. La exerci iul STEADFAST JAGUAR 06, grupa 1 de scafandri EOD a demonstrat c
este cel pu in la acela i nivel cu cele din celelalte state membre NATO.

aveau de f cut, dar nu ne-au ajutat mai 
mult decât era prev zut în documente. 
Parc  nem ii cu care apoi, am lucrat la 
exerci iu, au fost mai calzi decât mul i
spanioli”, ne-a declarat locotenent-
comandorul Adrian On ic , comandantul 
Grupului Scafandri de Lupt  EOD.

Nava de desant Castilla, a fost nava 
de comandament a grup rii MCC, a 
componentei maritime a NRF 7. În cadrul 
exerci iului, spaniolii au asigurat trupele 
de desant, iar scafandrii EOD, partea 
de sprijin a desantului, de supraveghere 
a plajelor i a culoarelor de debarcare. 
Cei doisprezece temerari români au fost: 
locotenent-comandor Adrian On ic ,
comandantul Grupului Scafandri de Lupt
EOD, c pitan C t lin Gherghinescu, 
MmI Adrian Cristocea, MmII Jean 
Milcoveanu, MmII Nicolae Kren , MAC 
Marian Neculcea, MAC Eugen Chiri ,
MAC Sorin B l u, MAC Cristian Cristea, 
MAC Viorel Lup a, MAC Lauren iu Girip, 
MAC Adrian Postelnicu. 

Dup  o escal  de dou  zile în portul 
Funchal din arhipelagul Madeira i patru 
zile de mar  pe mare, scafandrii au ajuns 
în Insulele Capului Verde pe 14 iunie. 
Surprizele au început s  se in  lan  înc
de la început. În locul paradisului verde 
sperat, scafandrii au fost întâmpina i de 

un peisaj arid, o insul  pustie, cu roci 
vulcanice, cu vânt i praf din bel ug. 
Cei doi, trei arbu ti g si i pe insula 
Sao Vicente, au fost folosi i ca scuturi 
de protec ie contra vântului puternic 
pentru corturile în care au dormit militarii 
români. Pentru c i capitolul cazare pe 
timpul misiunii, a fost altfel decât în plan. 
Ini ial, în scenariul exerci iului, discutat 
la conferin ele de planificare, scafandrii 
trebuiau s  ac ioneze de la bordul navei 
Castilla. „Pentru acest tip de misiune este 
nevoie de mult  mobilitate, s  ac ionezi 
izolat, trebuie s  ai i unde te reface 
i din experien a anilor trecu i, am luat 

la noi corturi i materiale de campare, 
care s-au dovedit foarte utile. Dac  nu 
le aveam, probabil am fi stat sub cerul 
liber, sub furtunile de nisip, foarte dese. 
Masa ne-am asigurat-o noi, cu pachetele 
pe care le-am luat din ar  pentru drum, 
cu ce am g sit s  cump r m pe insul ,
dar am f cut i o mic  supravie uire 
aici. Practic fiind o perioad  de care nu 
tiam, de executare a misiunilor la uscat, 

nu am putut servi masa la bordul navei 
„Castilla”, cum fusese stabilit”, ne-a 
precizat locotenent-comandorul Adrian 
On ic .

Supravegherea plajelor
Exerci iul a fost împ r it în trei p r i. 

Prima s-a desf urat în insula Sao 
Vicente, unde scafandrii au executat 
misiuni de supraveghere a plajelor. 
Locotenent-comandorul Adrian On ic :
„Noi am început activit ile aproape 
imediat dup  sosire. Nu eram anun a i
dinainte despre ce anume avea s  se 
întâmple, astfel c  pe 14 iunie la ora 
16, am primit ordinul de ac iune, în care 
se preciza c  pe data de 15 iunie la 
ora 02.00, trebuia s  îndeplinim prima 
misiune i s  raport m. Ini ial s-a spus 
c  vom fi lansa i de la bordul navei, cu 
b rcile proprii; marea n-a permis îns ,
a a c  am fost lansa i din elicopter. Am 
executat partea de „supraveghere a 
plajelor în regim de lupt ” – verificatul 

C pitan ing. Mihai EGOROV

Locotenent-comandorul Adrian On ic  transmi ând
sinteza zilei în ar , cu ajutorul sta iei Haris.
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plajei, obstacole, localizarea lor -, am 
raportat situa ia. Ne antrenasem pentru 
astfel de misiuni, fiecare tia exact ce are 
de f cut, n-au fost probleme. Am transmis 
rapoartele cu ajutorul sta iilor noastre, ne-
am f cut treaba la nivelul lor. Cu asta a 
început misiunea noastr  la STEADFAST 
JAGUAR 06.” 

Monitoriza i din umbr  de o grup
de opt scafandri din Cartagena, care 
urm reau toate aspectele, de la preg tirea
misiunii, executarea, modul de raportare, 
dirijarea for elor, scafandrii EOD au f cut 
timp de cinci zile, aceea i misiune de mai 
multe ori. Tot timpul li se indica alt  plaj ,
alt  loca ie de pe acea insul . „F ceam 
dou  activit i pe noapte, una pe timp de 
zi. În principal partea de combat beach 
survey, supravegherea plajelor în regim 
de lupt , am executat-o noaptea, iar 

partea de administrativ beach survey, 
ziua. Noaptea luam date despre profilul 
pl j i i , pe care le trimiteam la nava 
„Castilla”, pentru a asigura debarcarea 
trupelor. Noi eram primii care puneam 
piciorul pe plaj . La partea de combat, 
b rcile stau undeva în afara zonei de 
observare, noi inem leg tura cu ei, se 
supravegheaz  cu aparate de vedere pe 
timp de noapte, totul este în lini te, f r
lumini, scafandrii sunt primii care ajung 
pe sub ap  pe plaj i transmit dac  se 
poate intra pe plaj , dac  sunt inamici; 
dac  nu, se ocup  posturi de observare, 
se organizeaz  o tab r  repede i se 
a teapt  debarcarea trupelor. Misiunea 
noastr  se încheia atunci când for ele 
speciale de asalt, for ele amfibii ale 
infanteri tilor marini spanioli ajungeau pe 
plaj i începeau s  o ocupe”, ne-a relatat 
locotenent-comandorul Adrian On ic .
Trebuie s  preciz m pentru cei mai pu in 
familiariza i cu activitatea scafandrilor 
EOD, c  administrativ beach survey, 
este cercetarea hidrografic  a plajei 
desf urat  în cazul în care teritoriul 
nu este ostil, nu sunt inamici, i po i s
utilizezi lumini, po i s  utilizezi semnale, 
este o parte mai u oar  a misiunii. Atât 
la partea de administrativ cât i la cea de 
combat, au fost utilizate fumigene pentru 
demarcarea exact  a culoarului, pentru 
ca navele de debarcare s  nu ias  în 
stânga, dreapta, s  întâlneasc  vreun 
obstacol submarin, explozivi; ro u i

verde, ca i la naviga ie, stânga, dreapta 
i galben în centrul raionului. Cele cinci 

zile de exerci ii pe insula Sao Vicente 
au fost epuizante, pentru fiecare din 
cei 12 scafandri. i totu i planificatorii 
i evaluatorii activit ilor din aceast

perioad , au tiut întotdeauna s -i duc
pân  la limita rezisten ei fizice i psihice. 
„Ritmul acestei perioade a fost infernal. 
Ajungeam la epuizare i practic primeam 
alte misiuni, de la spanioli. „Haide i s-o 
facem, haide i c  ne 
odihnim peste câteva 
ore”. Primeam prin radio, 
misiuni de genul, „la ora 
x, transmite i informa ii 
despre plaja localizat  în 
punctul y.” i trebuia s
reîncepem tot scenariul. 
S-a întâmplat ca la pu in 
t imp dup  ce ne-am 
întors dintr-o misiune 

i abia am reu it s
ne schimb m de costume, s  primim 
alta. S-au f cut mai multe exerci ii de 
debarcare, dovad  c  misiunea noastr
a fost îndeplinit  cu succes a fost 
c  nu au fost probleme din punct de 
vedere al profilului fundului m rii. Nicio 
barc  sau tanc nu s-a lovit de niciun 
obstacol submarin, deci asta înseamn
c  ne-am f cut treaba bine, le-am indicat 
rutele bune”, ne-a precizat locotenent-
comandorul Adrian On ic . La aceste 
misiuni au participat to i cei 12 scafandri, 
pentru c  aceste misiuni implic  prezen a
întregii grupe, atât pentru acurate ea i
precizia m sur torilor, cât i pentru a se 
asigura siguran a lor. Desf urându- i
activitatea în condi ii ostile, scafandrii 
trebuie s  fie preg ti i în orice moment 
s  le asigure retragerea celor din ap ,
dac  se întâmpl  ceva, s  le asigure 
sprijin cu foc i nu în ultimul rând un 
sprijin împotriva rechinilor tiger, foarte 
mari, foarte r i. 

Paza demnitarilor la DV Day
Partea a doua a exerci iului 

STEADFAST JAGUAR 06, a constituit-o 
executatea misiunii în capitala Republicii 
Capul Verde, Praia, aflat  pe insula Sao 
Tiago, în sprijinul persoanelor importante 
care au sosit cu ocazia DV Day (ziua 
distin ilor vizitatori). De aceast  dat , a 
fost o misiune real i nu un exerci iu. 
„Siguran a invita ilor a fost prioritatea 
noastr  acolo. Ne-am dus la un exerci iu 
i am primit o misiune real . A fost 

deosebit de greu, dar cu atât mai mult, 
onorant pentru noi c  am dus misiunea la 
bun sfâr it. Fiind singura grup  EOD de 
la exerci iu cu capacit i de interven ie la 
dispozitive improvizate, am fost întreba i
dac  putem îndeplini aceast  misiune 
i apoi am primit ordinul de ac iune”, a 

men ionat locotenent-comandorul Adrian 
On ic . Prezen a secretarului general al 
Alian ei Nord Atlantice, Jaap de Hoop 
Scheffer, la ziua distin ilor vizitatori a 
impus m suri de securitate foarte severe. 
Pe timpul DV Day, cei doisprezece 
scafandri din grupa EOD au fost împ r i i
în dou  echipe. Patru, au ac ionat în 
Praia la verificarea hotelurilor în care au 
fost caza i distin ii vizitatori, iar ceilal i
opt au asigurat controlul antiterorist sub 
ap , pentru aceste hoteluri, situate pe 
malul oceanului. De asemenea, cei opt 
au participat i la exerci iul desf urat la 
DV Day, pe 22 iunie, un exerci iu complet 
i complex de debarcare, scafandrii 

Preg tirile pentru o nou  activitate sunt în desf urare. Scafandrii români stabilesc ultimele detalii, împreun  cu colegii lor spanioli..i.
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Misiunea de cercetare hidrografic  a plajelor, desf urat  sub tirul presei.

Foto: Adrian On ic

Placu  de înscriere a observa iilor f cute sub ap .

Foto: Adrian On ic
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EOD, f când exact acela i lucru ca i
pân  atunci. Locotenent-comandorul 
Adrian On ic : „Am avut de controlat 
dou  hoteluri, în Praia, împotriva 
mecanismelor improvizate, hoteluri care 
au însumat 140 camere, itinerariul de 
deplasare, autobuze, ma ini etc. A fost 
foarte greu, o misiune pe durata a cinci 
zile. Am solicitat sprijin de la na iunea 
gazd , dar nu l-am primit, am colaborat 
cu poli ia militar  din Germania, cu 
for ele de supraveghere din Fran a. Nu 
s-a întâmplat nimic, deci ne-am f cut 
treaba foarte bine atât la DV Day dar, în 
acela i timp, le-am asigurat i protec ia 
vizitatorilor sosi i pentru DV Day”. Dup
finalizarea controlului camerelor de 
hotel, a stabilirii i verific rii itinerariilor 

de deplasare, cei patru scafandri, 
constitui i într-o grup  de interven ii 
pentru situa ii deosebite, sub comanda 
locotenent-comandorului Adrian On ic ,
au avut ca misiune interven ia în caz 
de incident în Praia. Ce a înseamnat 
aceast  misiune? Au primit o ma in  de 
teren în care au petrecut 24 ore continuu 
i ordinul de ac iune pentru a fi în m sur

în orice moment s  intervin  în cinci 
minute în orice loc din capital . Dincolo 
de oboseala i stresul inerent unei astfel 
de misiuni, de intoxic rile care veneau 
pe c i oficiale, referitoare la cet eni 
apar inând unor state periculoase intra i
în ar , satisfac ia lor a fost aceea c  nu 
s-a întâmplat nimic în acea perioad .

Prezent la Ziua Distin ilor Vizitatori, 
generalul-locotenent Lauren iu Maftei, 
directorul Statului Major General, ne-
a declarat: „Am avut privilegiul de a 
m  întâlni cu grupa de scafandri EOD 
a For elor Navale Române tocmai în 
îndep rtatele Insule ale Capului Verde. 
Spun privilegiu, pentru c  asta am sim it 
urm rind presta ia impecabil  a militarilor 
no tri i primind, în 
numele conducerii 
Armatei României, 
felicit ri pentru modul de 
îndeplinire a misiunilor 
încredin ate. Grupa 
de scafandri EOD 
este acum o structur
certificat  de Alian
care, ca parte a For ei de 

R spuns a NATO, poate fi dislocat  rapid 
oriunde în lume. Transmit i pe aceast
cale felicit rile mele componen ilor 
acestei grupe dar i întregului colectiv 
al Centrului 39 Scafandri, pentru c
succesul înregistrat pe timpul exerci iului 
reprezint  încununarea eforturilor 
depuse pe timpul antrenamentelor de zi 
cu zi”.

P r o f e s i o n a l i s m u l 
de care-au dat dovad
scafandrii EOD prezen i la 
exerci iu a fost eviden iat 
i de secretarului general 

al Alian ei Nord Atlantice, 
Jaap de Hoop Scheffer: 
„Participarea trupelor 
r o m â n e t i  l a  a c e s t 
exerci iu este un semn c  România 
reprezint  un aliat de încredere i de 
n dejde al NATO. Eu tiam aceasta 
înc  înainte de exerci iu i m  bucur 
c  mi se confirm  înc  o dat  acest 
lucru”.                                                 

Debarcare în sprijin umanitar
A treia faz  a exerci iului s-a desf urat

în insula Fogo. A fost practic scenariul 
din prima parte, o debarcare dar pe o 
alt  insul . Aici îns , exerci iul a avut 
un caracter umanitar, popula ia din zon
fiind ajutat , cu alimente transportate 
de navele de debarcare. Misiunea 
scafandrilor a fost cea de supraveghere a 
plajelor în regim administrativ în vederea 
asigur rii culoarului de debarcare pentru 
ajutorarea popula iei din insula Fogo. 
Se impune s  preciz m c  pe timpul 
acestei misiuni, ca de fapt pe parcursul 
desf ur rii întregului exerci iu, scafandrii 
români au folosit doar echipamentele i
materialele pe care le luaser  cu ei din 
ar : corturi, echipamente de scufundare, 

b rci, sta ia radio. Au avut cu ei, mai mult 
de 3,5 t de echipamente. Toate au fost cel 
pu in la nivelul celor pe care le-au utilizat 
celelalte for e prezente la exerci iu. Dup
cum ne-au spus i ei, singurele lucruri 
cerute p r ii spaniole au fost benzina 
pentru motoare, oxigenul i explozibilul 
pentru misiunea de la Praia, care nu pot 
fi transportate cu avionul.

Reîntâlnirea familiilor
Dup  35 de zile de misiune, departe 

de cei dragi, cei doisprezece scafandri 
din grupa 1 EOD au revenit în portul 
Constan a, vineri 14 iul ie. Aici, au 
avut parte de alte surprize. Prima, 
un ceremonial militar, la fel ca cele 
desf urate la plecarea sau sosirea 
navelor în misiuni interna ionale, sau a 
contingentelor ce se întorc din teatrele 
de opera ii. Au fost prezen i reprezentan i
ai Statului Major al For elor Navale i
colegi. A doua surpriz  a constituit-o 
prezen a pe dana militar  a familiilor 
scafandrilor. „Cu ritmul alert al activit ii 
de acolo, nu prea am avut timp s  ne 
gândim la familii. Am avut îns  timp s
facem acest lucru pe timpul drumului. 
Primirea a fost extraordinar . Nu tiam 
nimic, toate au fost surprize, nu ne 
a teptam mai ales c  am fost o grup

Misiunea de cercetare a plajelor, aflat  în plin  desf urare.

Misiune încheiat . Urmeaz  trecerea la refacerea capacit ii de lupt .
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La Praia, scafandrii au cercetat în am nun ime camerele în care au stat oficialit ile.
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mic . M-am sim it foarte emo ionat, practic 
mi-a fost mai greu decât la exerci iu”, a 
inut s  ne spun  locotenent-comandorul 

Adrian On ic . În cuvintele rostite la 
festivitate, reprezentantul Statului Major al 
For elor Navale, comandorul Dorin D nil ,
comandantul Flotei i fost comandant 
al Centrului de Scafandri a men ionat: 
„Faptul c  în activit ile derulate în cadrul 
exerci iului, scafandrii români au avut 
de îndeplinit i misiuni care ini ial nu au 
fost planificate, arat  c  aceast  unitate 
i ace ti oameni sunt preg ti i, în orice 

moment, s  desf oare activit i pe care 
foarte pu ini le execut .” Comandorul 
Mircea Rusmanic , comandantul Centrului 
de Scafandri: „Participarea scafandrilor 
militari români la primul exerci iu specific 
disloc rii strategice a structurilor  destinate 

For ei de R spuns NATO a fost urmarea 
fireasc  a bogatei experien e acumulate 
de ace tia în cadrul numeroaselor misiuni 
interna ionale pe parcursul c rora au 
fost aplicate i exersate standardele i
procedurile de operare  specifice NATO. 
Activit ile realizate în plan interna ional, 
în general, i acest  activitate în mod 
special, certific  înaltul profesionalism 
de care se bucur  scafandrii români în 
rândul militarilor str ini.” 

Ce urmeaz ?
STEADFAST JAGUAR 06 a fost cu 

siguran  un exerci iu complex, cu multe 
elemente de noutate, reprezentate de 
misiuni de supraveghere a plajelor, de 
condi iile meteo, diferite fa  de ceea 

ce se a teptau scafandrii, cu furtuni de 
nisip, cu mare agitat , cu valuri foarte 
mari, cu pericolele din ap  reprezentate 
de rechinii tiger. „Este primul exerci iu 
la care m-am sim it cel pu in la nivelul 
de preg tire al celor cu experien  din 
NATO. Pentru mine a fost confirmarea 
faptului c  am atins un nivel de preg tire 
comparativ cu orice grup  din NATO. A 
fost încununarea unor ani de munc  în 
cadrul grupei EOD, o reu it  a mea c
am putut preg ti ace ti oameni pentru a 
ajunge la acest nivel. Ca i comandant 
de grup, m  mândresc c  am o grup
preg tit  la nivelul celor din NATO i
acum va fi o provocare s  aducem 
celelalte grupe la acela i nivel. Avem 
trecut, avem prezent, vom avea i viitor”,
ne-a declarat locotenent-comandorul 
Adrian On ic . „Pentru For ele Navale, 
exerci iul a oferit oportunitatea evalu rii 
grupei de scafandri EOD, în scopul unei 
eventuale activ ri a For ei de R spuns 
a NATO - NRF 7. S-a urm rit stabilirea 
nivelului interoperabilit ii cu for ele 
aliate i capacitatea îndeplinirii misiunilor 
caracteristice într-o zon  din afara ariei de 
responsabilitate a NATO, complex i plin
de elemente neprev zute. O provocare în 
sine a fost preg tirea particip rii grupei 
la exerci iu, constând în proiectarea i
organizarea sprijinului logistic, organizarea 
transportului pe mai multe variante i a 
comunica iilor grupei EOD cu ara. Am 
avut, la final, pe lâng  satisfac ia lucrului 
bine f cut, bucuria c  marinarii no tri s
fi fost aprecia i pozitiv de înalte oficialit i
NATO i chiar de secretarul general, 
Jaap de Hoop Sheffer”, ne-a declarat 
viceamiralul dr. Gheorghe Marin, eful 
Statului Major al For elor Navale.

 Dincolo de misiunile curente pe care 
le vor executa în ar , scafandrii EOD, 
a teapt  raportul final al conducerii 
exerci iului, pentru a vede dac  au trecut 
de la nivelul de „buni”, la cel de grup
certificat  pentru a ac iona în cadrul 
For ei de Reac ie Rapid  a Alian ei Nord-
Atlantice 7 (NRF 7).

Culoarul de debarcare verificat de scafandrii români este sigur. Urmeaz  debarcarea trupelor.

Foto:www.nato.int

Scafandrii EOD î i termin  misiunea. Intr  în ac iune for ele speciale ale infanteri tilor marini.

Foto:Adrian On ic

Misiune îndeplin  cu succes! Ceremonialul de primire desf urat pe dana portului militar Constan a.

Foto:Codru  Burdujan

Sosirea scafandrilor pe aeroportul Otopeni.

Foto:Florin Popoac
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Antrenament pe mare.

For]ele Navale Române la o nou\ misiune NATO

Regina Maria la opera]ia Active Endeavour
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Timp de trei luni, fregata Regina Maria va ac iona în cadrul opera iei de descurajare a traficului 
ilegal de armament, persoane i substan e interzise în bazinul M rii Mediterane, Active 
Endeavour, al turi de ceilal i parteneri din Alian .

C pitan ing. Mihai EGOROV

La ora la care ve i citi aceste rânduri, 
fregata Regina Maria se va afla în focul 
ultimelor preg tiri pentru participarea 
la opera ia Active Endeavour. Va fi de 
fapt, a doua misiune real  desf urat
de For ele Navale dup  cel de-al doilea 
r zboi mondial, dup  cea la care a 
participat cu succes fregata Regele 
Ferdinand, în 2005.

Active Endeavour este o opera ie
sub comanda NATO, care împreun
cu eforturile aliate în zon , reprezint
o demonstra ie elocvent  a solidarit ii
Alian ei i a determin rii acesteia în 
combaterea terorismului interna ional.
For a Naval  Permanent  a NATO 
din Marea Mediteran  a fost dislocat
în Mediterana de Est la 6 octombrie 
2001, cu o zi înaintea lans rii Opera iei 
Enduring Freedom. Aceast  m sur ,
întreprins  la solicitarea SUA, dup
atacurile teroriste de la 11 septembrie i
invocarea Articolului 5, viza asigurarea 
unei prezen e de descurajare i a 
supravegherii în apele interna ionale
strategice într-un moment cheie. 

i, dac  pentru echipajul fregatei 
Regele Ferdinand, Active Endeavour, 
în 2005, avea multe necunoscute, 
echipajul fregatei Regina Maria a 
avut în acest an, în preg tire, pe 
lâng  avantajele lec iilor înv ate din 
participarea fregatei Regele Ferdinand
la aceast  misiune i privilegiul de a 
se antrena i a- i verifica nivelul de 
preg tire cu nave apar inând statelor 
membre NATO. 

Ultimele astfel de antrenamente 
au avut loc la sfâr itul lunii iunie, când 

fregata Regina Maria a participat la 
exerci iul Cooperative Mako 06. În 
cadrul exerci iu, a avut loc i evaluarea 
final  a navei pentru misiunea din 
Marea Mediteran . Evaluarea a fost 
f cut  de o comisie de la Statul Major al 
For elor Navale, Centrul de Informatic ,
Simulare, Evaluare a For elor Navale 
i Comandamentul Flotei i a urm rit

capacitatea echipajului de a ac iona
în diferite situa ii create, desf urarea
exerci iilor de supraveghere maritim ,
de interogare a unei nave civile 
i boarding, precum i modul de 

desf urare a comunica iilor. Multe 
din activit ile desf urate pe mare, la 
Cooperative Mako 06, se vor reg si i
în activit ile de la Active Endeavour. 
„Ne-am aflat la bordul navei, în 
vederea evalu rii navei, pentru a 
vedea capabilit ile acesteia pentru 
men inerea siguran ei platformei, 
capabilit ile navei în cele trei medii – 
submarin, naval, aerian i capacitatea 
comenzii de a executa misiuni de lupt
în teatre. Consider c  activitatea a fost 
bine desf urat , i-a atins scopul, iar 
nava este preg tit  pentru misiunea 
în Mediteran . Pe timpul exerci iului
Cooperative Mako, dificultatea a fost 
mai mare decât cea care se a teapt
a fi în Active Endeavour”, ne-a precizat 
comandorul Adrian Filip, eful Sec iei
Evaluare-Simulare din cadrul Centrului 
de Informatic , Simulare i Evaluare a 
For elor Navale.

„Pe timpul activit ilor desf urate
la exerci iul maritim Cooperative 

Mako 06, to i i-au exprimat p rerea
c  echipajul fregatei „Regina Maria” 
este la nivelul standardelor cerute 
pentru navele grup rilor NATO. Cel 
mai elocvent r spuns este cel al 
contraamiralului spaniol Teodoro 
Lopez Calderon, comandantul SNMG-
2, care în timpul vizitei efectuate la 
nav  pe mare, a precizat c  „atât 
echipajul fregatei „Regina Maria, cât i
echipajul fregatei „Regele Ferdinand”, 
cu care a colaborat anul trecut pe 
timpul opera iei Active Endeavour, 
sunt preg tite, navele sunt într-o 
stare foarte bun  de între inere i î i
pot îndeplini misiunile. Dup  acest 
exerci iu, apreciez c  nivelul de 
preg tire al echipajului este foarte 
bun i echipajul este preg tit pentru a 
participa cu succes la opera ia Active 
Endeavour. Pe timpul celor trei luni de 
misiune, vom executa supravegherea 
unui raion i interogarea navelor care 
trec prin acest raion. Eventual, la 
ordinul comandantului grup rii, vom 
executa i misiuni la bordul navelor 
comerciale”, ne-a spus comandorul 

Foto: Codru  Burdujan

MARINA ROMÂNÃ
numãrul 4 (113) 2006 13

Costel T taru, comandantul fregatei 
Regina Maria.

Par t ic iparea la  opera ia de 
descurajare a traficului ilegal de 
armament, persoane i substan e
interzise din bazinul M rii Mediterane 
este, pentru echipajul fregatei Regina
Maria, o provocare, dar i o posibilitate 
de a- i demonstra preg tirea. „Pentru
noi aceast  misiune este, o form  de 
verificare a cuno tin elor dobândite 
pân  în prezent. Echipajul a urmat 
o perioad  de instruire intens , în 
ideea de a fi în m sur  s  r spund
provoc rilor de genul opera iunilor 
de interdic ie maritim . i atunci, în 

urma deselor antrenamente, pe de o 
parte, a echipajului navei, pe de alt
parte, a echipajului cu nave str ine 
i cu nave române ti, am ajuns la 

un nivel de performan i suntem 
dornici s  vedem cât este de bun 
acesta. Misiunea pentru care nava se 
preg te te este creionat  pe genul 
opera ie de interdic ie maritim , în 
special supravegherea rutelor, etap
în care vom primi ni te raioane de 
supraveghere, vom supraveghea 
traficul naval, în func ie de situa ie, 
dac  va fi cazul, se vor executa 
interog ri ale navelor civile care 
traverseaz  zonele respective, iar în 

situa ia în care echipa de comand
va considera necesar, vom trimite 
echipele de inspec ie la bordul navelor 
civile. Suntem încrez tori c  ne vom 
descurca în bune condi ii, mai ales 
faptul c  avem o oarecare experien
dobândit  prin participarea fregatei 
„Regele Ferdinand”, anul trecut, la 
acela i gen de misiune”, ne-a men ionat
c pitan-comandorul Valentin Iacoblev, 
comandantul-secund al navei.

„Plecarea la Active Endeavour, 
pentru mine este, în primul rând, o 
provocare. Dup  toate misiunile avute 
pân  la momentul de fa , consider c ,
suntem bine preg ti i pentru acest gen 
de misiune”, ne-a  precizat maistrul 
militar clasa I Mih ilescu , specialist II 
sisteme de armament.

Ministrul ap r rii, domnul Teodor 
Atanasiu, a dorit s  îi încurajeze pe 
marinarii de pe 
fregata Regina 
Maria. „Prezen a
fregatei „Regina 
Maria”  la una 
dintre cele mai 
i m p o r t a n t e 
m i s i u n i  d e 
c o m b a t e r e  a 
t e r o r i s m u l u i 
d e r u l a t e  d e 
Alian a Nord-Atlantic , opera ia 
Active Endeavour, reprezint  o nou
provocare pentru Armata României, în 
fapt, proba capacit ii For elor Navale 
de a proiecta for a i în alte teatre de 
opera ii, în orice zon  a lumii. Preg tirea 
acestei misiuni a reprezentat un efort 
colectiv al echipajului, al celor care au 
coordonat preg tirea de specialitate, 
precum i a celor care au asigurat din 
punct de vedere logistic toate cele 
necesare plec rii în misiune. Sunt 
convins c  ve i reu i s  trece i cu brio, 
f r  probleme, peste cele 90 de zile 
de misiune i îmi doresc ca la finalul 
acesteia s  ne revedem s n to i i
s  v  bucura i al turi de cei care v
sunt dragi de frumuse ea s rb torilor
de iarn . V  doresc mult  s n tate i
bun cart înainte!” 

Foto: Codru  Burdujan
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Cabina de comand  a fregatei Regina Maria. Manevre de forma ii i evolu ii evaluate de arbitrii de la CISE.

Exerci iile de vitalitate sunt foarte importante pe mare.

În cadrul opera iei Active Endeavour, 
timp de trei luni, marinarii români 
de la bordul fregatei Regina Maria
vor trebui s - i demonstreze nivelul 
ridicat de preg tire, dar i faptul c
For ele Navale Române pot participa 
cu succes la opera iuni interna ionale
coordonate de NATO i ONU.
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Examen reu it pentru For]ele NavaleExamen reu it pentru For]ele Navale 

COOPERATIVECOOPERATIVE 
MAKO 06MAKO 06

 De la dreapta la stânga: c pitan-comandorul Ertu rul
G ktunali, comandantul grup rii SNMCMG2, comandorul 
Dorin D nil , comandantul Flotei, contraamiralul Teodoro 
Lopez Calderon, comandantul SNMG-2, comandorii Dan 

Ciocoiu i Georgias Kasfikis, codirectorii exerci iului.

C pitan ing. Mihai EGOROV
Olivia BUCIOAC

Scenariul
Desf urat în portul Constan a, în apele 

teritoriale române ti i în apele interna ionale
ale M rii Negre, Cooperative Mako 06 a 
fost un exerci iu maritim NATO/PfP de tip 
LIVEX, cu activit i reale, cu trupe, având 
ca scop antrenarea for elor participante 
în executarea opera iunilor de r spuns la 
criz , cu accent pe cele de ajutor în caz de 
dezastre, precum i pe ac iuni de descoperire, 
evacuare, procesare i asigurare a caz rii
în taberele de refugia i. Potrivit scenariului, 
o for  multina ional  a ac ionat la cererea 
unei na iuni pentru stabilizarea situa iei 
sale interne, având în vedere criza creat
de efectele unui dezastru natural i afluxul 
masiv de refugia i. Au participat la exerci iu,
Gruparea Naval  NATO Permanent  de 
suprafa  nr. 2 (SNMG-2) i Gruparea 
Maritim  Permanent  de lupt  antimin
(SNMCMG-2). Comanda exerci iului a fost 
asigurat  de Comandamentul Componentei 
Maritime a Comandamentului Întrunit de la 
Napoli, CC MAR, codirectorii exerci iului fiind 
comandorii Georgias Kasfikis, din partea 
CC MAR i Dan Ciocoiu, din partea For elor
Navale Române. 

Exerci iul a avut dou  etape distincte: 
prima, care s-a desf urat la rm unde, pe 
timpul sta ion rii în port, la bordul navelor 
au avut loc ateliere de lucru, prezent ri ale 

procedurilor i echipamentelor de lupt ,
precum i exerci ii demonstrative de lupt
împotriva minelor i de ac iune în caz de 
dezastru. A dou  etap  a fost reprezentat  de 
activit ile desf urate pe mare, în perioada 
24-30 iunie. 

Conferin a ini ial
Cooperative Mako 06 a început oficial 

pe 19 iunie prin vizitele staffului exerci iului 
la autorit ile publice locale i conferin a
de pres  sus inut  la Hotelul Militar. La 
sediul Prefecturii i Prim riei Constan a, co-
directorii exerci iului, au prezentat interlocu--
torilor necesitatea desf ur rii unui astfel de 
exerci iu, scenariul i elementele principale 
de program din cadrul Cooperative Mako 
06.

În  cadru l  con fe r in e i  de  p res ,
contraamiralul spaniol Teodoro Lopez 

Calderon, comandantul SNMG-2, al c rui 
rol în exerci iul Cooperative Mako 06 a fost 
acela de a asigura comanda tactic  -, i
c pitan-comandorul Clarke Brown, ofi erul 
de proiect al exerci iului au prezentat 
cadrul de def urare al Cooperative Mako 
06, importan a acestui exerci iu, navele 
participante precum i programul întregii 
per ioade. C pi tan-comandor Clarke 
Brown: „Este important  dorin a de a spori 
capacitatea de operare a for elor noastre 
navale împreun  cu omologii civili, în ceea 
ce prive te opera iunile de salvare în caz 
de dezastre i de management al situa iilor 
de criz  pentru refugia i. Acest exerci iu 
reprezint  o minunat  oportunitate pentru 
noi de a ne în elege reciproc sistemele i
standardele de operare.”

Prezentarea general  a structuri i 
i capabilit ilor Grup rii Navale NATO 

Permanente de suprafa  nr. 2, principala 
for  naval  participant  la exerci iu, a fost 
f cut  de c pitan-comandorul Jose Godin, 
ofi erul de rela ii publice al Grup rii. „Gruparea 
Naval  NATO Permanent  de suprafa  nr. 2, 
alc tuit  în mod obi nuit, din 7 sau 8 fregate 
sau distrug toare înso ite de o nav  auxiliar ,
constituie un grup cu o disponibilitate ridicat
i rapid . Putem ac iona autonom în situa ii

de gestionare a crizelor prin desf urarea 
opera iunilor de evacuarea noncombatan ilor, 
oferirea de ajutor în caz de dezastre, 
opera iuni de men inere a p cii, de sprijinire 
a luptei împotriva terorismului i opera iuni de 
men inere i aplicare a m surilor de embargo, 
putem fi desf ura i ca o for  ini ial  de 

29 de nave de suprafa , un submarin, dou avioane A-7,29 de nave de suprafa , un submarin, dou  avioane A-7, 
patru avioane F-16 i aproximativ 3000 de militari, din care 855patru avioane F-16 i aproximativ 3000 de militari, din care 855 
români, din 9 ri membre NATO (Bulgaria, Fran a, Germania,români, din 9 ri membre NATO (Bulgaria, Fran a, Germania, 
Grecia, Italia, România, Spania, Turcia i Marea Britanie), patruGrecia, Italia, România, Spania, Turcia i Marea Britanie), patru 

ri din Parteneriatul pentru Pace (Albania,Azerbaidjan, Croa iari din Parteneriatul pentru Pace (Albania, Azerbaidjan, Croa ia 
i Georgia), dou ri din cadrul Dialogului Mediteraneani Georgia), dou ri din cadrul Dialogului Mediteranean 

(Algeria i Israel) precum i ri cu statut de observator(Algeria i Israel) precum i ri cu statut de observator 
(Bahrain, Qatar, Emiratele Arabe Unite i Japonia), au fost(Bahrain, Qatar, Emiratele Arabe Unite i Japonia), au fost 
angrenate în perioada 19 - 30 iunie în exerci iul COOPERATIVEangrenate în perioada 19 - 30 iunie în exerci iul COOPERATIVE 
MAKO 06.MAKO 06. F
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Foto: Bogdan Dinu

exerci ii s-au repetat cu o intensitate foarte 
mare, ele derulându-se practic pe durata 
a 24 ore continuu. În perioada de LIVEX, 
exerci iul a fost împ r it din nou pe seriale, 
serial de c utare-atac submarin, de ap rare
a unui convoi împotriva atacului avia iei i
a navelor de suprafa  iar în ultima faz i
pe ap rarea împotriva atacurilor teroriste 
cu nave mici de suprafa . De asemenea, 
foarte important pentru echipaj a fost c  pe 
toat  durata acestui exerci iu, a fost f cut
i evaluarea final  pentru participarea la 

Active Endeavour”, ne-a declarat  comandorul 
Costel T taru, comandantul fregatei Regina
Maria.

Cele dou  fegate române ti tip 22, 
Regele Ferdinand i Regina Maria, au realizat 
realiment ri pe mare, de la nava german
Rhoen. Fregata Regina Maria a realizat dou
realiment ri pe mare: primul a fost cu transfer 
de combustibil (300 mc) i a durat mai mult 
de o or , iar al doilea a fost doar cu cuplare. 

„Exerci iul de pe mare s-a împ r it în 
trei secven e: faza de integrare a for elor, 
faza de r zboi pe mare i faza LIVEX. 
În prima faz  am executat exerci ii de la 
simplu la complex, manevra navelor în 
forma ie, respingerea atacului avia iei, 
respingerea atacului submarinelor i a 
navelor de suprafa , dar am executat i
exerci ii de supraveghere a unor zone, 
exerci ii de interogare, de reaprovizionare pe 
mare. În perioada de r zboi pe mare, aceste 

Cutremur ... la Cooperative Mako 06
Un cutremur ipotetic care a afectat puternic 

popula ia civil  din portul Esperanza, a fost 
scenariul exerci iului DISTEX, de interven ie
a unor echipe formate din militari membri 
ai echipajelor de pe navele participante la 
Cooperative Mako 06, care a avut loc joi 
22 iunie în portul militar Constan a. Pentru 
înl turarea efectelor cutremurului au ac ionat
echipe mixte formate din militari români, 
israelieni i turci, al turi de reprezenan i ai 

m rii, aria de interes i responsabilitate 
a grup rii fiind Mediterana i nordul M rii 
Ro ii.

Ziua dedicat  minelor a continuat la 
bordul vân torului de mine FGS Fulda,
aflat în serviciul For elor Navale Germane. 
Aici, locotenent-comandorul Arne Kr ger, 
comandantul vân torului, a f cut o prezentare 
a navei, a metodelor de descoperire i
distrugere a minelor. i pentru ca teoria s
fie îmbinat  cu practica, jurnali tii acredita i
la exerci iu a putut asista la o demonstra ie
de distrugere a unei mine, folosind unul din 
cele dou  vehicule subacvatice de la bord, 
Pinguin B3.
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ac iune i putem fi desf ura i ca un pachet 
de for e care s  sprijine diploma ia NATO, 
dup  necesit i.”

O noutate în cadrul acestui exerci iu a 
reprezentat-o prezen a la exerci iu a For elor
Navale Israeliene, prin corveta Eilat. Este 
pentru prima dat  când aceast ar  particip
activ i nu în calitate doar de observator la 
un exerci iu NATO. Intrat  în serviciul marinei 
israeliene în anul 1995, corveta Eilat a fost 
vizitat  de reprezentan ii presei, chiar în prima 
zi a exerci iului.

MCM Day
„Minele sunt o amenin are pentru naviga ia 

civil , peste 36 de ri fiind produc toare 
ale diverselor tipuri de mine marine care 
sunt disponibile în peste 100 de state ale 
lumii”, a precizat locotenent-comandorul 
Hauke Borm, eful de Stat Major al Grup rii
Permanente NATO de lupt  împotriva 
minelor (SNMCMG2), la briefingul desf urat 
pe 21 iunie la MCM Day (ziua rezervat
presei pentru a se familiariza cu minele 
marine). Gruparea Maritim  Permanent
de lupt  antimin , format  din 5-7 nave 
este specializat  în culegerea i distrugerea 
minelor, aceste amenin ri asimetrice pentru 
siguran a naviga iei. Membrii permanen i ai 
grup rii sunt, Germania, Italia, Spania, Grecia 
i Turcia, cea care de ine în prezent comanda 

Grupului, prin c pitan-comandorul Ertu rul
G ktunali. Pe timp de pace, activit ile 
SNMCMG2 sunt de supraveghere a diferitelor 
zone i de adunare a imaginilor de pe fundul Crucii Ro ii, ai Inspectoratului de ap rare 

civil i pompierilor. Scopul exerci iului a fost, 
de a exersa abilit ile i modul de coordonare 
a echipelor de interven ie multina ionale 
participante la exerci iu în cazul unor dezastre 
naturale. Elaborarea scenariului i a planului 
de ac iune precum i coordonarea echipelor 
de interven ie a fost f cut  de ofi eri din cadrul 
Brig zii de pompieri a Parisului condu i de 
maiorul Jean Luc Rubad. 

Conform scenariului, cele trei echipe de 
interven ie au avut misiunea de a salva elevele 
r nite dintr-o coala de fete, pr bu it  în urma 
ipoteticului seism. Chiar dac  soarele puternic 
s-a dovedit un factor perturbator neprecizat în 
scenariu,  exerci iul s-a desf urat conform 
planific rii ini iale, atât militarii români, cât i
celelalte componente implicate jucandu- i
rolul cu mult  seriozitate i realism.

Lupt  naval
Sâmb t  24 iunie, navele angrenate în 

Cooperative Mako 06 au ie it în mare pentru 
a desf ura a doua etap  a exerci iului. 
Împ r ite în trei grup ri navale, una de 
fregate, una de lupt  împotriva minelor 
i una de corvete i vedete purt toare 

de rachete, la care s-a ad ugat înc  una 
dedicat  scafandrilor, navele participante, au 
desf urat ac iuni de c utare-salvare a vie ii
pe mare, trageri de artilerie, supraveghere 
naval i interdic ia traficului în raioane 
stabilite, exerci ii de comunica ii precum i
manevre de forma ii navale. Concomitent 
cu desf urarea activit ilor din cadrul 
exerci iului, echipajul fregatei Regina Maria
a fost evaluat pentru participarea la opera ia
Active Endeavour. 

Dispozitivul de detectare a minelor Pinguin B3, de la bordul 
vân torului de mine Fulda, în timpul demonstra iei
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Marinarii români în sprijinul victimelor cutremurului
Foto: Mihai Egorov



„Manevra a fost dificil i prin prisma faptului 
c  în timp ce „Regina Maria” reaproviziona 
într-un bord, în cel lalt, veneau alte nave la 
reaprovizionare ceea ce ne-a dat ceva de 
munc  pentru men inerea în pozi ie”, ne-a 
precizat locotenent-comandorul Marian Ioan, 
ofi erul cu naviga ia. Elementul de noutate în 
cadrul acestui exerci iu, a fost manevra navei 
în condi ii de lupt . Locotenent-comandor 
Marian Ioan: „Principalul aspect al manevrei 
navei în condi iile amenin rilor exterioare 
este c  trebuie s  iei o decizie rapid  prin 
care s  realizezi trei condi ii: men inerea 
locului în forma ie, executarea manevrei de 
evitare a atacului sau luarea drumului de 
lupt ; evitarea coliziunii cu celelalte nave din 
forma ie care execut  acelea i manevre i se 
afl  la distan e de aproximativ 5 cabluri.”

MARINA ROMÂNÃ
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i pentru c  secven ele de supraveghere 
naval i interogarea navelor care trec printr-
un raion dat, vor fi desf urate pe timpul 
operatiei Active Endeaour, grupa de boarding 
de pe Regina Maria a executat trei misiuni de 
boarding, din care una, în premier , pe timpul 
nop ii. În rolul navelor necooperante s-au aflat 

Gruparea Naval  Permanent
NATO prezent  la exerci iul Cooperative 
Mako 06, a fost format  din: SPS Blas 
de Lezo (F103), ITS Aliseo (F574), 
TCG Giresun (F 491), HMS York (D98), 
FGS Rhoen (A 1443). Din gruparea 
SNMCMG2 prezent  la Constan a au 
f cut parte TCG Gazi Hasan Pasa (A 
579), ITS Gaeta (M 5554), FGS Fulda
(M 1058), HS Avra (M 214), SPS Tajo
(M 36), TCG Silifke (M 514). Al turi 
de aceste nave, au mai participat FS
Orion (M 645), TCG Ruzgar (P 344), 
TCG Anafartalar (S 355), TCG Fatih (F 
242), BUS Priboy (63), INS Eilat (501), 
HS Psara (F 454), ROS Regina Maria
(F 222), ROS Macellariu (Cvt. 263), 
ROS Rosca (Cvt. 265), ROS Lastunul
(NPR 190), ROS Nicolescu (Dg.M 25), 
ROS Dinescu (Dg.M 29), ROS Grozavul
(RMS 500), ROS Saturn, ROS Venus,
o nav  a Politiei de Frontier , o nav
de salvare apar inând Autorit ii Navale 
Române.

-  Cum este implicat  nava 
dumneavoastr  în exerci iul Cooperative 
Mako 06?

- Particip m la misiunile generale ale 
exerci iului, cu privire special  asupra 
navelor de patrulare române ti cu care 
vom ac iona în cadrul acelea i grup ri
navale. Vom exersa proceduri de ap rare 
antiaerian  iar pe timpul sta ion rii în port 
am avut numeroase ateliere de preg tire, 
edin e i exerci ii de comunica ii, nu 

doar cu For ele Navale Române ci i
cu celelalte nave prezente, pentru a ne 
preg ti corespunz tor pentru exerci iu i
pot s  spun c  am avut parte de toat
disponibilitatea celor implica i pentru 
realizarea acestor obiective.

- Ce ti i despre For ele Navale 
Române?

- Adev ra i profesioni ti i în leg tur
cu aceasta, vreau s  precizez c  este un 
lucru care ni s-a spus înainte de a veni 
aici i confirmat f r  rezerve de ceea ce 
am v zut la Constan a în aceste zile. tiu 
c  echipajele de pe cele dou  fregate 
cump rate de la noi s-au instruit în Marea 
Britanie, am f cut împreun  câteva exerci ii 
înainte de plecarea fregatei Regina Maria
c tre România i chiar am fost impresionat 
de profesionalismul de care au dat dovad .
Este pentru prima dat  când lucrez cu 
Marina Român  dar ceea ce am v zut în 
aceast  s pt mân  ne-a surprins în mod 
pl cut i, cu siguran , vom colabora bine 
i în viitor. Vreau s  men ionez în mod 

special ce pl cere a fost pentru mine, 
pentru comandantul navei i ceilal i ofi eri, 
s  v d cât de bine arat  fregata Regina 
Maria, adic  fosta nav  britanic Coventry,
cu ocazia cocktailului organizat de partea 
român i abia a tept s  lucr m împreun
pe mare s pt mâna viitoare.

- O concluzie?
- Marina Regal  britanic  abia a teapt

s  lucreze cu profesioni tii din For ele Navale 
Române, fiecare va avea ceva de înv at de 
la cel lalt în urm toarele dou  s pt mâni. 
Cred c  este o bun  oportunitate pentru 
ambele marine de a lucra împreun , ca i
pentru Alian a Nord-Atlantic . (B.D.)

C pitan-comandorC pitan-comandor          
Angus YoungAngus Young
comandant secundcomandant secund  
distrug toruldistrug torul HMS YorkHMS York

Lansarea dispozitivului de m surare a condi iilor de propagare în ap  (temperatura i salinitatea apei), pentru 
întocmireaprognozei de propagare a undelor sonarului în ap .

Foto: Codru  Burdujan

Manevra de reaprovizionare pe mare, desf urat  sub 
privirile evaluatorilor de la CISE.

Foto: Codru  Burdujan

Manevre de forma ii i evolu ii.

Foto: Codru  Burdujan
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Cuplarea furtunului de transfer de combustibil, la fregata Regina Maria.

fregata turc Giresun i nava logistic Rhoen.
Prezen a submarinului turc TCG Anafartalar
la exerci iul TCGA, a constituit o bun  ocazie 
de preg tire pentru personalul din centrul de 
opera ii al fregatei Regina Maria.

În cadrul activit ilor de pe mare, pe 
fregata Regina Maria s-au desf urat mai 
multe exerci ii de VERTREP i WINCHING 
ale elicopterelor de la navele grup rii. Într-un 
astfel de exerci iu de transfer de personal, 
la bordul fregatei Regina Maria a ajuns i
comandantul SNMG-2. 

 „La activit ile desf urate pe mare 
am f cut parte din gruparea condus  de 
„HMS York”. Activit ile desf urate au fost 
de forma ii i evolu ii, salvare pe mare, 
reaprovizionare, protec ia for elor – unul din 
obiectivele importante ale misiunii noastre 
– i interven ia în situa ii de urgen i de 
combaterea terorismului. În prima parte am 
avut de asigurat c ile de comunica ii în zona 
de litoral i de protec ia for elor împotriva 
terori tilor. Am interceptat navele suspecte 
care executau trafic ilegal de droguri i de 
arme. În partea a doua, a fost un exerci iu de 
r zboi pe mare, în care for ele participante 
au fost împ r ite în dou , gruparea noastr
având ca obiectiv protec ia unui convoi, 
lâng  litoral. Am executat pe timp de noapte 
descoperirea inamicului i atacul acestuia, 
iar în ultima parte a exerci iului a fost o 
situa ie tactic  dat , sub conducerea lui 
„HMS York”. În cadrul exerci iului de salvare, 
s-a realizat, real, cu ajutorul HMS York i
elicopterul de la bordul acestuia, exerci iul
de debarcare a trei persoane r nite. În cadrul 
antrenamentului, aceasta a presupus ca 
nava s  aib  o vitez  constant i este un 
timp optim de executare a acestui exerci iu.
Oamenii s-au comportat foarte bine, cei de la 
„HMS York” au considerat c  se poate face 
exerci iul de WINCHING i pe acest tip de 
nav . i chiar dac  palele elicopterului erau 
la un metru de catarg, pilotul, i-a executat 
perfect manevrele”, ne-a precizat locotenent-
comandorul Doru Teleu, comandantul navei 
purt toare de rachete L stunul.

Pe timpul Cooperative Mako 06, gruparea 
din care au f cut parte corvetele i NPR 
L stunul, au desf urat urm toarele tipuri de 

exerci ii: exerci ii de comunica ii – semnalizare 
prin eclips , pavilioane, transmisie i recep ie 
de mesaje prin radio în fonie i telegrafie; 
exerci ii de reaprovizionare pe mare, exerci ii
de lupt  pentru vitalitatea navei, manevre 
de forma ii i evolu ii cu forma ia de nave, 
exerci ii de c utare i salvare om la ap ,
exerci ii de escortare a unui convoi de 
nave, parad  naval , exerci ii de ap rare 
împotriva atacului aerian i a atacului rapid al 
ambarca iunilor u oare dinspre mal, exerci ii
de monitorizare a traficului i opera iuni de 
interdic ie pe mare. „Manevrele de forma ii
i evolu ii au fost utile pentru a familiariza 

participan ii cu procedurile i activit ile 
specifice. Totu i, ele au fost îngreunate în 
timp i spa iu datorit  limit rilor de vitez  ale 
unor nave, precum i datorit  diferen ei mici 
între vitezele de manevr  ale acestora. Pe 
timpul activit ilor pe mare s-au folosit numai 
mesaje transmise în fonie, fiind necesar
dotarea navei cu sisteme de comunica ii care 
s  permit  transmiterea scris  a ordinelor”,
ne-a precizat c pitan-comandorul Nicu 
Durnea, comandantul corvetei Viceamiral 
Eugen Ro ca.

Gruparea din care au f cut parte 
dragoarele Locotenent Lupu Dinescu i
Locotenent Dimitrie Nicolescu au avut de 

- Ce a reprezentat participarea 
navei la exerci iul Cooperative 
Mako 06?

- A fost o experien  nou ,
chiar dac  nava a mai participat 
la misiuni interna ionale. De data 
asta a fost un plus fa  de celelalte, 
pentru c  ne-a creat posibilitatea 
de a ne evalua capacitatea proprie 
a for elor pentru îndeplinirea 
misiunilor în comun. Am ac ionat
împreun  cu celelalte for e eficient, 
pentru îndeplinirea unor misiuni 
complexe, cum ar fi, combaterea 
terorismului naval, supravegherea 
i monitorizarea traficului pe mare, 

schimbul de date i informa ii, 
c utarea i salvarea pe mare.

- Cum a fost colaborarea cu 
celelalte nave din grupare?

- Colaborarea cu HMS York
a fost foarte fructuoas  din toate 
punctele de vedere. Ei i-au luat 
în serios rolul de nav  comandant 
al grup rii i ne-au dat misiuni pe 
specificul navelor existente, f r
a ne da misiuni pe care nu le-am 
putut îndeplini. (M.E.)

Locotenent-comandorLocotenent-comandor
Doru TeleuDoru Teleu
comandant nava purt toare decomandant nava purt toare de 
racheterachete LL stunulstunul

Subamarinul TCG Anafartalar.

Foto: Bogdan Dinu

Foto: Codru  Burdujan
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executat misiuni specifice de dragaj mecanic, 
dar i misiuni care sunt comune pe mare, 
reaprovizionarea pe mare, manevre i evolu ii, 
toate exerci iile fiind executate conform 
standardelor NATO. Navele au executat 
dragajul mecanic pe imitator de int , evitarea 
minei, recuperare de mine. „Exerci iile s-au 
dovedit o bun  oportunitate de antrenare a 
echipajului navei conform procedurilor NATO, 
de executare a misiunilor specifice. Nava a 
executat dragaj mecanic pentru deschiderea 
paselor într-un raion de mine ancorate, 
dragând i o min  turceasc ”, ne-a precizat 
locotenent-comandorul Emanuel Paraschiv, 
comandantul dragorului maritim Locotenent
Dimitrie Nicolescu.

Interven ii la mine
În diminea a zilei de 25 iunie, în timpul 

desf ur rii unor activit i specifice planificate 
în cadrul Cooperative Mako 06, vân torul 
de mine francez Orion a descoperit o min
marin  real . Dup  stabilirea i transmiterea 
coordonatelor, o echip  de scafandri EOD 
din cadrul Centrului de Scafandri al For elor
Navale a primit misiunea de a identifica i
marca zona în care a fost descoperit  mina. 
De asemenea, au fost anun ate autorit ile
portuare, luându-se toate m surile pentru 
înl turarea unor eventuale pericole de 
naviga ie. Mina, care dup  caracteristicile 
fizice s-a dovedit a fi de provenien  german ,
din cel de-al doilea r zboi mondial, a fost 
localizat  la o adâncime de 28 de metri, la 

aproximativ 7 kilometri distan  de rmul 
sta iunii Mamaia. În ziua de 26 iunie, dup
o preg tire minu ioas  care a constat în 
montarea înc rc turii explozive, 3 kilograme 
de trotil, i urmarea unei proceduri standard 
pe care scafandrii o folosesc în asemenea 
situa ii, s-a ac ionat în echip . Din momentul 
desprinderii RIB-ului de vedeta Venus,
misiunea, urmând procedurile în vigoare, a 
constat în executarea unei scufund ri pentru 
plasarea calupului de trotil pe min , revenirea 
la suprafa i asigurarea modalit ii de 
ini iere a exploziei. Deoarece prioritar
a fost siguran a scufund rii, executarea 
exploziei a fost întârziat , în scopul deplas rii 
echipajului într-o zon  de securitate. „Ne-
am întors în punctul marcat cu ajutorul 
GPS-ului, deoarece în urma exploziei toate 
contactele cu mina, reprezentate de saulele 
de leg tur i fitilul detonant care duceau la 
min , au disp rut. Am încercat s  localiz m
din nou mina, am lansat lestul la ap , dup
care o a doua echip  s-a scufundat pentru 
a sesiza urm rile exploziei”, ne-a declarat
maistrul militar clasa I, Valentin Cojocaru, 
scafandru EOD. Locotenentul Mihai Iordache, 
comandantul grupei de scafandri EOD, a avut 
un rol extrem de important în îndeplinirea cu 
succes a acestei misiuni: „Am f cut parte din 
echipa de scafandri care s-a dus i a plasat 
înc rc tura exploziv  lâng  min  pentru a 
o detona. Dup  distrugerea minei pe fundul 
apei s-a ridicat mult mâl, vizibilitatea a fost 
aproape zero, iar când am atins fundul 
am putut observa un crater de 6 metri, 
aproximativ trei lungimi de scafandru. Prin 
acest crater am putut confirma faptul c  mina 
a fost detonat .”

De i s-a folosit o înc rc tur  exploziv
suficient , calculat i gândit  special pentru 
a canaliza explozia c tre corpul minei i
pentru a distruge interiorul acesteia, au 
existat, îns , doi factori importan i, trecerea 
timpului i adâncimea mare, 28 de metri, 
care au diminuat efectul unei explozii 
spectaculoase la suprafa a apei. „Ne-am fi 
a teptat la o explozie mai puternic , având 
în vedere tipul de min  care era de produc ie
german , cu o cantitate de aproximativ 150 
de kilograme de hexanit , acel trotil care se 
folosea la vremea respectiv , dar este posibil 
ca dup  65 de ani s  se fi produs modific ri
fizico-chimice ale explozibilului. De aceea 
explozia a fost receptat i de noi i de 
dumneavoastr , dar într-o m sur  mai mic ”,
ne-a declarat maistrul militar clasa I, Valentin 
Cojocaru, scafandru EOD.

- Ce a reprezentat exerci iul 
Cooperative Mako 06 pentru 
corveta Viceamiral Eugeniu 
Ro ca?

- Exerci iul a fost o experien
util  pentru echipajul corvetei 
Viceamiral Eugen Ro ca. În cadrul 
Cooperative Mako 06, nava a 
condus un exerci iu, de executare a 
manevrelor tactice simple, executat 
de c tre navele din grupare, adic
HMS York, ROS Macellariu, ROS
Rosca, ROS Lastunul, TCG Ruzgar.
Exerci iul s-a desf urat foarte 
bine, ofi erii preg tind i distribuind 
c tre participan i, documentele 
specifice în conformitate cu regulile 
i procedurile standard NATO. 

S-a realizat astfel, o îmbun t ire
a cuno tin elor de specialitate 
pentru cadrele angrenate în diverse 
seriale.

- Pe mare, a i f cut parte 
d in  gruparea  condus  de 
distrug torul HMS York. Cum a i
colaborat cu nava britanic i cu 
celelalte nave din grupare?

- Din punctul nostru de vedere, 
toate scopurile i obiectivele propuse 
în cadrul Cooperative Mako 06 au 
fost îndeplinite. Echipajul a fost 
implicat în mare parte în procedurile 
RAS, raportare de inte navale, 
lupta antiaerian i de suprafa
împotriva atacului de la mal al 
ambarca iunilor rapide. Colaborarea 
cu celelalte nave din grupare a fost 
bun . Documentele folosite pe 
timpul exerci iului, EXTAC 1000, 
MTP, MXP, precum i documentele 
specifice exerci iului, au fost 
însu ite de participan i astfel încât 
colaborarea cu celelalte nave din 
grupare a fost foarte bun .(M.E.)

C pitan-comandorC pitan-comandor
Nicu DurneaNicu Durnea 
comandant corvetacomandant corveta 
Viceamiral Eugen RoViceamiral Eugen Ro caca

Grupa de scafandri EOD preg tit  pentru interven ia la mina descoperit  de vân torul de mine Orion.

Foto: Cristian Sp tariu

Preg tirea explozibilului pentru distrugerea minei.
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în continuare responsabilit ile ce-i revin 
din acest statut, fiind apt  s  ini ieze, s
organizeze i s  g zduiasc  astfel de exerci ii 
în m sura capabilit ilor pe care le are.” 

Refugia i pe mare
Miercur i  28 iunie,  a fost  rândul 

componentei CIMIC s  se afle în aten ia 
participan ilor la Cooperative Mako 06. 

„O nav , la bordul c reia se aflau 15 
refugia i a luat foc. Pasagerii au reu it s  se 
salveze de pe nava în fl c ri cu ajutorul unei 
vedete, dar sunt r ni i i înfometa i. Nava în 
care se aflau refugia ii plute te în deriv ,
îns  comandantul a reu it s  trimit  ni te 
semnale SOS, care au fost interceptate de 
distrug torul britanic „HMS York””.  Acesta 
a fost punctul de plecare al scenariului creat 
pentru exerci iul de c utare i salvare a unui 
grup de refugia i în Marea Neagr  în cadrul 
c ruia for ele militare au cooperat cu cele 
civile. Exerci iul a urm rit derularea ac iunilor
specifice ce vizeaz  cooperarea dintre civili 
i militari în cazul primirii unor refugia i

dintr-o zon  afectat  de cataclisme naturale, 
instabilitate politic  sau conflicte militare ce 
afecteaz  popula ia civil .

Distrug torul britanic HMS York, nav
apar inând Grup rii Navale NATO Permanente 
de suprafa  nr. 2  (SNMG-2), a r spuns, 
conform scenariului, navei aflate în pericol, 
nav  care avea la bord refugia ii. Al turi de 
Înaltul Comisariat ONU pentru Refugia i, 
Crucea Ro ie, agen iile non - guvernamentale, 
marinarii de pe HMS York s-au implicat în 
coordonarea, salvarea i trierea acestor 

Gheorghe Marin, a prezentat punctul de 
vedere al For elor Navale Române în leg tur
cu desf urarea i organizarea exerci iului
Cooperative Mako 06, o ocazie de a proba 
înc  o dat  interoperabilitatea  cu rile 
din Alian  atât pe mare cât i pe uscat. 
„G zduirea unui exerci iu de o asemenea 
amploare i cu deschidere c tre toate 
statele interesate s  participe cu for e sau 
observatori reprezint  pentru ara noastr ,
pentru For ele Navale Române, o onoare 
i totodat  o mare responsabilitate. Ca 
ar  membr  NATO, România î i va asuma 

Prin distrugerea minei, orice risc a fost 
eliminat i astfel, a fost asigurat raionul 
liber pentru naviga ie, ceea ce a permis 
continuarea în siguran  a exerci iului 
Cooperative Mako 06. 

Oficialit i la activit ile de 
antrenament pe mare

Mar i 27 iunie, s-a desf urat, vizita 
oficialit ilor la activit ile de antrenament 
pe mare. Cu aceast  ocazie, viceamiralul 
dr. Gheorghe Marin, eful Statului Major 
al For elor Navale i viceamiralul italian 
Roberto Cesaretti, comandantul Componentei 
Maritime a Comandamentului Întrunit de la 
Napoli, au sus inut o conferin  de pres .
În cadrul conferin ei, viceamiralul Roberto 
Cesaretti a prezentat câteva aspecte 
importante cu privire la desf urarea 
exerci iului Cooperative Mako 06. „Exerci iul
a reprezentat o oportunitate excelent
pentru ca ri din Dialogul Mediteranean 
i Parteneriatul pentru Pace, s  exerseze 

al turi de ri membre NATO, proceduri de 
doctrin , utilizarea echipamentelor specifice i
instruirea în medii diferite. Colaborarea este o 
cale important  de atingere a unei cunoa teri
reciproce mai bune i pe ansamblu pentru 
atingerea prieteniei i disponibilit ii pentru 
cooperare. Sunt convins c  toate aceste 
obiective au fost îndeplinite în mod eficient i
în plus cu un ridicat grad de profesionalism 
de c tre to i participan ii.”

În finalul conferin ei, viceamiralul dr. 
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- Care este motivul prezen ei
n a v e i  d u m n e a v o a s t r  l a 
Constan a?

- Suntem implica i într-un 

nou exerci iu Cooperative Mako 

06 împreun  cu alte nave ale 

marinelor rilor membre NATO 

i ale Parteneriatului pentru Pace 

din toat  Europa, Orientul Mijlociu 

i Mediterana. Este un exerci iu 

important pentru c  este primul 

dup  Ini iativa de Cooperare 

de la Istanbul de anul trecut i

reprezint  o oportunitate pentru 

marina noastr  s  fie implicat

într-o nou  experien  militar  cu 

nave din toat  lumea.

- Care sunt impresiile legate 
de For ele Navale Române?

- Este prima mea experien  în 

România dar lucrul acesta nu m

împiedic  s  observ c  For ele 

Navale Române sunt foarte bine 

organizate i c  întreg exerci iul 

Cooperative Mako 06 este absolut 

perfect. În concluzie, cred c

sunte i o marin  interesant i

important  pentru Aliana a Nord-

Atlantic  în atingerea obiectivelor 

sale în secolul 21. (B.D.)

C pitan-comandorC pitan-comandor
Gianluca GestilGianluca Gestil
comandant secundcomandant secund 
fregatafregata AliseoAliseo

Refugia ii au fost salva i! Transferul refugia ilor pe distrug torul HMS York.
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Colaborarea între civili i militari, în cadrul 
exerci iului de azi, este pu in atipic  pentru 
România deoarece UNHCR colaboreaz  cu 
militarii în zonele de conflict sau în zonele 
în care vorbim despre men inerea p cii, 
ne-a declarat Cristina Bunea, reprezentanta 
Înaltului comisariat ONU pentru refugia i
(UNHCR România).

Potrivit scenariului exerci iului, înainte de 
a ajunge la rm unul dintre refugia i a suferit 
un infarct i a fost preluat de un echipaj de 
la ambulan  care l-a transportat de urgen
în tab ra special amenajat  în apropierea 
Academiei Navale „Mircea cel B trân” pentru 
a i se acorda îngrijiri medicale. „For ele 
Navale, al turi de Poli ia de Frontier , au 
un rol important în acest exerci iu. Pe mare, 
lucrurile sunt diferite ca la uscat. F r  o 

refugia i, exerci iul urm rind îmbun t irea 
cooper rii între institu iile militare i civile i
mai buna în elegere reciproc  a procedurilor 
standard de operare. Cei 15 refugia i au fost 
prelua i la bordul navei britanice, unde le-au 
fost acordate primele îngrijiri medicale i
hran . „Genul de exerci iu la care particip m
ast zi este foarte realist; când am avut 
ocazia s  particip m la acordarea de ajutor în 
cazul unui dezastru real - erup ia vulcanului 
Monserat în Indiile de vest - ac iunea noastr
în acel moment a fost de fapt mai u oar ,
decât condi iile de antrenament cu care 
eram obi nui i. Situa iile întâlnite pe mare 
sunt diferite, dar procedurile de aplicat 
sunt acelea i. Prioritate este salvarea vie ii
naufragia ilor, p strarea acestora în via
i apoi s  ne asigur m c -i ducem într-un 

loc sigur. Le acord m întreaga asisten  de 
care au nevoie: asisten  medical  la bord, 
mâncare, ap i ne asigur m c  îi putem 
p stra în siguran  pân  îi putem debarca. 
Responsabilitatea noastr  este s -i ducem 
într-un loc sigur. ”, ne-a precizat c pitan-
comandorul Tom Cryer, comandantul HMS
York.

Ineditul acestei opera iuni a constat în 
derularea etapelor specifice cooper rii între 
organiza iile civile i componenta militar .
Dup  ce li s-a acordat primul ajutor de c tre 
Crucea Ro ie, refugia ii au fost du i de nava 
poli iei de frontier  la rm, pentru îndeplinirea 
formalit ilor de intrare în ar . Pe nav ,
înregistrarea refugia ilor, înregistrarea cererilor 
de azil, s-au desf urat foarte aproape de 
ceea ce se întâmpl  în realitate.

„Este un exerci iu deosebit pentru c
pân  în acest moment, 
în România, cei care au 
solicitat azil, nu au fost 
g si i pe mare. Scenariul 
este realist, întâlnindu-se 
des lâng  coastele Italiei 
i Spaniei. Refugia ii sunt 

cei care pleac  din ara
de origine ca urmare a 
temerilor de persecu ii. 
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- Ce ne pute i spune despre 
prezen a dumneavoastr  la 
exerci iul Cooperative Mako 06?

- La exerci iu particip  marine 
m i l i t a re  d in  ma i  mu l te  r i , 
inclusiv din Marea Neagr , cum 
ar fi România sau Bulgaria. Ne 
antren m împreun , comunic m, 
totul pentru a putea ac iona la 
nivelul standardelor NATO. Acesta 
este scopul prezen ei noastre aici: 
s  cooper m, s  ne antren m în 
comun i s  leg m prietenii noi.

- Sunte i la prima colaborare 
cu For ele Navale Române?

- Am fos t  p r ima  oa r  î n 
Constan a, tot cu o nav  german ,
în anul 1999. Acum m  aflu aici 
pentru a doua oar i totul merge 
foarte bine.  Deocamdat ,  se 
deruleaz  prima parte a exerci iului, 
cea de la uscat, am avut ateliere 
de lucru, edin e comune, chiar 
i petreceri „na ionale” organizate 

de fiecare ar . Colabor m foarte 
bine aici în portul militar Constan a
i o vom face cu siguran i pe 

mare. Pân  acum marinarii din 
For ele Navale Române s-au 
dovedit foarte amabili, prieteno i
i cred c  vom avea un exerci iu 

reu it împreun . Noi vom executa 
partea de lupt  contra minelor, 
adic  vom cur a marea i rutele 
maritime pentru navele mari de 
posibilele mine existente. Aceasta 
este principala noastr  misiune 
pentru moment. (B.D.)

Locotenent-comandorLocotenent-comandor 
Kruger ArneKruger Arne 
comandant vân torulcomandant vân torul
de minede mine FuldaFulda

Exerci iul de salvare a refugia ilor. În plan apropiat, 
ziari tii acredita i la eveniment, în plan secund,            

nava cu refugia i

Foto: Robert Stoian

Înregistrarea refugia ilor salva i, este prima activitate desf urat  pe nava salvatoare

Foto: Robert Stoian

Interven ia în cazul unui atac de cord suferit de unul din 
refugia ii salva i
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Pentru dou  s pt mâni m surile de 
securitate din port, au fost drastice, f cându-
ne s  credem c  suntem într-un teatru de 
lupt . S-a limitat accesul în port atât pentru 
civili cât i pentru militari; nu s-a intrat cu 
ma inile personale, singurele care treceau 
de barajul poli i tilor militari de la poart , fiind 
ma inile Armatei, care aveau legitima iile 
speciale de acces în port. În interior, posturi 
de paz , cu bariere cu sîrm  ghimpat ,
m suri de protec ie sporite. Ne-am lovit i
noi, presa militar , de aceste m suri stricte. 
Protec ia for elor (Force Protection) în cadrul 
exerci iului, a fost asigurat  de Compania 
Poli ie Militar  din Batalionul Stat Major i
Deservire i de Compania Paz  Securitate 
Portuar , din Batalionul 307 Infanterie Marin .
În DISTAFF, celula de Force Protection, a fost 
încadrat  de locotenent-colonelul Ovidiu 
Spori , locotenentul Ciprian Cobzaru i
plutonierul Tudor Vrânceanu. Aceast  celul
a coordonat activitatea a aproximativ 100 de 
militari. „Este primul exerci iu în cadrul c ruia
celula de Force Protection a fost încadrat i
condus  numai cu personal român. Pentru 
mine personal, provocarea acestui exerci iu
a constat în planificarea, coordonarea i
conducere for elor destinate pentru protec ia
for elor f r  ajutorul unui specialist din 
cadrul altor state membre NATO, rezolvarea 
oportun  a situa iilor i cererilor suplimentare 
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bun  coordonare cu For ele Navale, aceste 
lucruri nu s-ar putea întâmpla, astfel încât 
vie ile s  fie salvate, s  se respecte drepturile 
refugia ilor i s  se respecte conven iile 
interna ionale. Acest exerci iu ne ajut  s
cunoa tem activitatea For elor Navale i
pe viitor s  dezvolt m diferite programe, de 
colaborare i chiar de preg tire, colaborarea, 
fiind un beneficiu pentru toat  lumea. Putem 
s  cre m scenarii adaptate realit ii. În 
România, este primul exerci iu desf urat 
în colaborare cu For ele Navale i a fost o 
experien  deosebit de util ”, ne-a precizat 
Cristina Bunea.

Implicând al turi de For ele Navale, 
Poli ia de frontier , Înaltul comisariat ONU 
pentru refugia i, Oficiul Na ional pentru 
refugia i, Crucea Ro ie precum i alte ONG-
uri, exerci iul de salvare a refugia ilor, a 
demonstrat realitatea scenariului elaborat, 
precum i necesitatea cunoa terii modului 
de ac iune al diferitor institu ii în aceste 
condi ii.

Asigurarea logistic i Force 
Protection

Exerci iul Cooperative Mako 06, a 
constituit un examen complex i dificil pentru 
For ele Navale. Dincolo de navele angrenate 
în exerci iu, un rol important în asigurarea unei 
bune desf ur ri a activit ilor planificate l-au 
avut protec ia for elor i asigurarea logistic .

„Batalionul Stat Major i Deservire a 
fost angrenat cu aproape toate for ele în 
desf urarea exerci iului Cooperative Mako 
06. Au fost implica i în activit i, Compania 
Poli ie Militar , personalul complexului militar 
de garnizoan  Constan a, precum i ofi eri
în grupul de sprijin logistic, oferi i ma ini.
Perioada a fost foarte dens  în activit i, 
mai ales în cele de asigurarea hranei i
a transportului personalului delega iilor 
str ine participante la exerci iu. Lucrurile 
deosebite au fost reprezentate de num rul
mare de mijloace i for e puse la dispozi ia
comandamentului Flotei, i a necesit ii 
rezolv rii problemelor lor curente. Rela ia de 
colaborare cu ofi erii de la SMFN responsabili 
de activit i, a fost foarte bun . Un alt aspect 
pozitiv a fost modul de ac iune al GMMFN, 
modul de reflectare a evenimentului în pres .
Pentru Batalionul de Stat Major i Deservire, 
urmeaz  acum exerci iul Pontica 06”, ne-a 
precizat locotenent-colonelul Stan Popîrlan, 
comandantul Batalionului Stat major i
Deservire.

- Ce a reprezentat participarea 
navei la exerci iul Cooperative 
Mako 06?

- Cooperative Mako 06 a fost 
un antrenament foarte bun pentru 
dragorul marit im Locotenent 
Dimitrie Nicolescu, desf urat în 
cooperare cu 
navele NATO 

i  n a v e l e 
p a r t e n e r e . 
P e  t i m p u l 
des f u r r i i 
p r imei  faze, 
î n  po r t ,  a m 
avut dificult i, 
deoarece locul 
de sta ionare 
al navei a fost la Mangalia, pentru 
a permite navelor str ine s  fie 
dislocate în portul Constan a. 
acest fapt, a îngreunat participarea 
membrilor echipajului la atelierele 
de lucru, desf urate în portul 
Constan a. Participarea la LIVEX 
06, a fost de bun augur pentru 
echipajul navei, familiarizat astfel 
cu procedurile NATO. A fost o 
bun  oportunitate de folosire a 
limbii engleze, a fost o ocazie 
de a ne familiariza cu echipajele 
celorlalte nave str ine. 

- Ce a adus nou Cooperative 
Mako 06 pentru echipajul 
dragorului maritim Locotenent 
Dimitrie Nicolescu?

- A fost a doua oar  când 
echipajul navei a participat la 
un exerci iu NATO, ceea ce a 
determinat echipajul navei s
demonstreze c  ne descurc m
în executarea misiunilor specifice 
conform procedur i lor  NATO 

i c  cunoa tem i execut m
întocmai aceste proceduri. A fost 
un moment de a demonstra c ,
la nivelul aplic rii procedurilor, 
suntem la nivelul partenerilor din 
Alian . (M.E.)

Locotenent-comandorLocotenent-comandor
Emanuel ParaschivEmanuel Paraschiv
comandant dragorul maritimcomandant dragorul maritim 
Lt. Dimitrie NicolescuLt. Dimitrie Nicolescu

Infanteri tii marini din Compania Paz  Securitate Portuar  în misiune în acvatoriul portului Constan a
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 Verificarea documentelor jurnali tilor la intrarea în port.
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În loc de concluzii

Componenta CIMIC desf urat  pe mare 
a închis practic irul activit ilor derulate în 
cadrul exerci iului Cooperative Mako 06. 
Chiar dac  accentul s-a pus pe ac iunile 
umanitare, nu a fost neglijat  nici activitatea 
cultural  din cadrul exerci iului, materializat ,
dincolo de vizitele la obiectivele turistice din 
garnizoana Constan a, printr-un „barbeque”. 
Desf urat pe baza sportiv  a ANMB, acesta 
a reprezentat un bun prilej de întâlnire i
cunoa tere a participan ilor la exerci iu, dar 
i un moment de etalare a cuno tin elor din 

domeniul gastronomic ale buc tarilor navelor 
prezente la Cooperative Mako 06. 

„Capacitatea For elor Navale ale României 
de a organiza i derula exerci ii de o asemenea 
complexitate i amploare a fost probat  o 
dat  în plus. Scopul exerci iului, acela de a 
îmbun t i standardele de interoperabilitate 
între for ele statelor partenere, cele membre 
ale Dialogului Mediteranean i Ini iativei de la 
Istanbul, respectiv for ele NATO, a fost atins, 
iar la final, to i participan ii au avut satisfac ia
unui bagaj de cuno tin e i lec ii înv ate mai 
înc rcat, care le va putea permite s  rezolve 
situa iile dificile provocate în condi ii reale 
nedorite. Prezen a în portul Constan a a unui 
num r atât de mare de nave militare a generat 
un sentiment de încredere a popula iei din 
zon , un plus de siguran  în eventualitatea 
unui dezastru natural. 
Desigur, nimeni nu 
î i dore te s  fie pus 
în fa a rezolv rii unei 
astfel de situa ii, dar 
dac  se va întâmpla, 
cu siguran  nu vom 
fi singuri în fa a furiei 
naturii”, a men ionat 
v i c e a m i r a l u l  d r . 
Gheorghe Marin, eful Statului Major al 
For elor Navale.

Prin num rul mare de participan i, prin 
num rul mare de secven e ale exerci iului, prin 
modul în care aceste exerci ii s-au desf urat, 
Cooperative Mako 06, a reprezentat un 
examen important, trecut cu brio de For ele
Navale.

a l e  p a r t i c i p a n i l o r 
î n  c o n f o r m i t a t e  c u 
standardele NATO”, ne-
a precizat locotenent-
colonelul Ovidiu Spori .

Mis iun i le  pe care 
le-au îndeplinit militarii 

celor dou  companii, sprijini i de scafandrii 
Divizionului 175 nave scafandri, au constat 
în asigurarea pazei i protec iei personalului 
care a încadrat DISTAFF, precum i a navelor 
acostate în portul Constan a, controlul 
danelor înainte de acostare, înso irea 
navelor comandant ale grup rilor i a navei 
israeliene pe timpul intr rilor/ie irilor din 
port, înso irea coloanelor oficiale, asigurarea 
pazei i protec iei demnitarilor pe timpul 
„vizitei oficialit ilor la activit ile de pe 
mare”, asigurarea pazei i securit ii portului 
Constan a. „În cadrul acestui exerci iu, 
Compania Paz  Securitate Portuar  a 
asigurat paza for elor care 
au desf urat exerci iul în 
portul militar Constan a, 
misiunea de baz  care 
este privit  ca o misiune 
antitero. Avem doi ani 
de când execut m astfel 
de misiuni, oamenii sunt 
preg ti i, singurele dificult i pe care le mai 
întâmpin m sunt cele de natur  material .
Cu bombardul s-au executat misiuni de Force 
Protection în portul Constan a; la fiecare 
misiune asigur m paza atât în acvatoriu, 
cât i pe uscat”, ne-a men ionat locotenentul
Daniel Giubernea, comandantul Companiei 
Paz  Securitate Portuar . Colaborarea 
dintre cele dou  companii, antrenamentele în 
comun (ultimul desf urându-se la începutul 
lunii iunie, în poligonul de la Babadag), au 
fost factori care au contribuit la succesul 
misiunii. „Din punctul de vedere al protec iei
for ei, apreciez c  a fost un exerci iu „lini tit”,
to i participan ii respectând regulile stabilite 
pentru activit ile desf urate în port, cât 
i recomand rile f cute pe timpul vizitelor 

în ora . Cel mai mare regret este de a nu 
putea folosi întregul efectiv al Companiei 
de Poli ie Militar , din cauza celorlalte 
misiuni permanente pe care aceasta le are 
de îndeplinit”, a concluzionat locotenent-
colonelul Ovidiu Spori , eful celulei de 
Force Protection la exerci iul Cooperative 
Mako 06. 
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- Ce a reprezentat pentru 
dragorul maritim Locotenent 
Lupu Dinescu participarea la 
exerci iul Cooperative Mako 
06?

- A  putea spune de la bun 
început, faptul c  pentru echipajul 
dragorului maritim Locotenent 
Lupu Dinescu a fost un câ tig 
de experien , unde noi am 
putut s  verific m deprinderile i
cuno tin ele care au fost acumulate 
teoretic. În primul rând, lucrul 
cu mai multe nave a însemnat 
pentru mine o experien  pe plan 
profesional. Pentru noi, aceast
participare la exerci iul Cooperative 
Mako 06, a fost o ans  de a ar ta
capabilit ile navei i poten ialul 
navei, a fost o oportunitate de a 
lucra cu nave str ine, de a intra 
în contact cu multe lucruri noi pe 
care nu le tiam pân  acum i de 
a ne preg ti mai bine în misiunile 
care vor urma.

-  Cum a i  colaborat  cu 
celelalte for e din grupare?

- Am avut o cooperare foarte 
bun , ne-am în eles datorit
standardelor NATO, n-a fost o 
greutate pentru noi s  comunic m
i în aceea i ordine de idei a

putea spune c  nu am avut nici o 
problem  din punctul de vedere al 
colabor rii, am i condus grupul 
am i fost condu i. A fost într-o linie 
dreapt  totul pentru noi. (O.B.)

Locotenent-comandorLocotenent-comandor 
Ion TatariciIon Tatarici
comandant dragorul maritimcomandant dragorul maritim
Lt. Lupu DinescuLt. Lupu Dinescu

M surile de securitate în portul Constan a au fost foarte stricte
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l-am realizat acum doi ani cu 
amiralul german Withauer, 
c o m a n d a n t u l  g r u p r i i 
STANAVFORMED aflat  în 
escal  la Constan a, acesta 
afirma c  gruparea pe care 
o comanda era o structur
în schimbare. Ce reprezint
acum, dup  doi ani, Standing 
N ATO  R e s p o n s e  F o r c e 
Maritime Group 2?

- Reprezint  dou  lucruri. 
În primul rând, noi am p strat 
toate misiuni le i  responsabil i t i le pe 
care STANAVFORMED (Gruparea Naval
Permanent  NATO din Mediterana) le-a avut 
în trecut. Acesta este un lucru care nu s-a 
schimbat, ca de altfel nici subordonarea noastr
Componentei Maritime a Comandamentului Aliat 
Întrunit de la Napoli (CC-MAR Napoli). În afar
de aceste sarcini, mai avem o misiune paralel  în 
interiorul For ei de R spuns NATO din zon  dar, 
nu sub comanda CC-MAR Napoli ci a Cartierului 
General Întrunit de la Lisabona. În plus fa  de 
misiunile anterioare ale grup rii acum trebuie 
s  men inem nivelul de preg tire i capacitatea 
de reac ie corespunz toare For ei de R spuns
NATO. i mai exist  o mare diferen : în trecut, 
zona de ac iune a grup rii se limita la Marea 
Mediteran  în timp ce în prezent Mediterana a 
disp rut din denumirea grup rii deoarece nu mai 
ac ion m doar în interiorul unor limite geografice 
ci acolo unde for a este deplasat , adic  oriunde 
în interiorul unui cerc cu diametrul de 3000 de 
mile marine, care reprezint  zona de ac iune a 
For ei de R spuns NATO.

-  C e  s e m n i f i c a i e  a r e  p e n t r u 
dumneavoastr  personal dar i în calitate de 
comandant al grup rii, prezen a la exerci iul
Cooperative Mako 06?

- Este unul din cele mai importante exerci ii
i, în acela i timp, misiuni ale noastre. Exerci iul

Cooperative Mako 06 nu reprezint  doar o 
bun  oportunitate pentru noi de a ne men ine
nivelul de preg tire i instruc ie. Reprezint , în 
egal  m sur , un instrument prin care Alian a
Nord-Atlantic  caut  s  înt reasc  prietenia i
colaborarea dintre diferite na iuni care nu sunt 
neap rat membre NATO. Sunt implicate ri din 
cadrul Parteneriatului pentru Pace, ale Ini iativei
de Cooperare de la Istanbul i din Grupul 
Dialogului Mediteranean. Participarea tuturor 
acestor ri reprezint  calea cea mai bun  pentru 
cre terea încrederii, dialogului, p cii i stabilit ii, 
care reprezint  îns i ra iunea existen ei Alian ei 
Nord-Atlantice.

- Care este opinia dumneavoastr  despre 
For ele Navale Române?

- Primul contact cu Marina Militar  Român
s-a petrecut cu 30 de ani în urm , la Op 
Sail 76, cu ocazia anivers rii bicentenarului 
independen ei Statelor Unite ale Americii. 
Eram ambarcat la bordul navei coal  cu vele 
a marinei spaniole, Juan Sebastian de Elcano,
i am concurat împreun  cu NS Mircea la acea 

regat . Dincolo de aceste amintiri trebuie s  v
spun c  impresiile mele despre For ele Navale 

Române dateaz  din decembrie 
anul trecut, din timpul opera iunii 
Active Endeavour unde am 
ocupat o func ie de comand  în 
cadrul misiunii la care a participat 

i fregata dumneavoastr ,
Regele Ferdinand. Pot s  v
spun c  am fost impresionat 
cu adev rat de modul în care 
fregata i-a îndeplinit misiunile i
nu am sesizat nicio diferen  în 
compara ie cu alte nave implicate 
în opera iune. Comunica iile 
i interac iunea cu echipajul 

dumneavoastr  a fost perfect i
chiar nu a existat nicio diferen
fa  de navele celorlalte marine 

ale rilor NATO implicate în opera iune. Din 
p cate am i amintiri triste din acea perioad
deoarece, dup  cum ti i, unul din militarii de 
pe fregata Regele Ferdinand a avut nevoie de 
evacuare medical  ca urmare a unui anevrism 
cerebral (chist anevrismal la baza emisferelor 
cerebrale). A fost o evacuare medical  dificil ,
elicopterul trimis chiar de pe nava noastr  a 
trebuit s  zboare 150 de mile nautice, pilotul 
nu era obi nuit cu acest tip de nav , o f cea
pentru prima oar  dar a fost un succes pentru 
c  a reu it s  apunteze. Din nefericire, marinarul 
român a murit la bordul elicopterului înainte de a 
ajunge la spital. Cam acestea ar fi primele mele 
impresii despre For ele Navale Române.

- Ce ne pute i spune de colaborarea din 
aceste zile ale exerci iului?

- Toate facilit ile i mijloacele puse la 
dispozi ia noastr  de For ele Navale Române cu 
aceast  ocazie sunt perfecte, fie c  vorbim de 
cele destinate statului major al exerci iului sau 
mijlocalele de transport, chiar nu puteam cere 
mai mult. i vreau s  mai men ionez ospitalitatea 
deosebit , care dep e te limitele normale 
impuse de postura de ar  gazd  a exerci iului.
Este nemaipomenit, ne sim im foarte bine în 
România i nu v d ce altceva am fi putut solicita. 
Totul este perfect.

- În luna iunie, gruparea a vizitat portul 
israelian Haiffa. Care a fost scopul vizitei i
dac  are vreo leg tur  cu prezen a corvetei 
israeliene Eilat,  pentru prima dat  în Marea 
Neagr i la un astfel de exerci iu?

- Dup  cum cunoa te i, decizia de a deschide 
acest exerci iu i pentru rile Grupului Dialogului 
Mediteranean a fost una politic , luat  la summitul 
de la Praga deoarece, înainte de acest moment, 
participau doar rile din cadrul Parteneriatului 
pentru Pace. Oricum, doar Israelul a decis s
trimit  o nav i acesta este motivul pentru care 
sunt prezen i aici. Vizita pe care gruparea noastr
a efectuat-o la Haiffa este o chestiune diferit .
De regul , planificarea anual  a activit ilor 
include dou  vizite în statele din cadrul Grupului 
Dialogului Mediteranean. De exemplu, trimestrul 
trecut am vizitat Egiptul, anul acesta Israelul dar, 
repet, pe baza unor planific ri prealabile, conform 
acordurilor i urm rind mereu acelea i obiective: 
cre terea vizibilit ii Alian ei, promovarea p cii i
bunei în elegeri cu toate rile din Grupul Dialogului 
Mediteranean. i tot ca exemplu, Standing 
NATO Response Force MCM 2 a vizitat Algeria, 
anul trecut Iordania, deci este o planificare care 
urm re te vizitarea tuturor rilor i nu doar a 
Israelului.

Cooperative Mako 06 – unul din cele mai  
importante exerci]ii i misiuni ale Grup\rii 
Navale NATO Permanent\ de suprafa]\ nr. 2

Text i foto:
Bogdan DINU

C pitan-comandorC pitan-comandor
Enrique Montesinos Caperos,Enrique Montesinos Caperos, 
comandant secund fregatacomandant secund fregata 
Blas de LezoBlas de Lezo

- Ce reprezint  Cooperative Mako 
06 pentru nava dumneavoastr ?

- Cred c  este o bun  oportunitate 
pentru nava noastr , Blas de Lezo, de 
a participa la un exerci iu organizat i
condus de Alian a Nord-Atlantic , mai 
ales c  este vorba de o nav  nou ,
are doar un an i jum tate de când a 
intrat în serviciu, i î i poate pune în 
valoare echipamentele moderne de 
care dispune.

- Ce ti i despre For ele Navale 
Române? A i mai lucrat cu marinarii 
români?

- Din p cate, este pentru prima 
oar  când vizit m Constan a i avem 
oportunitatea de a colabora cu For ele
Navale Române dar sper s  avem 
numeroase alte ocazii în viitor. În 
„Revista General de Marina”, revist
editat  de marina militar  spaniol ,
apar din când în când informa ii despre 
For ele Navale Române a a încât 
nu suntem complet lipsi i de anumite 
indicii în ceea ce prive te marina 
dumneavoastr . (B.D.)

MARINA ROMÂNÃ
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Interviu cu domnul contraamiral Teodoro Lopez Calderon, 
comandantul Grup rii Navale NATO Permanent  de suprafa  nr. 2



ComandorComandor
CostelCostel T TARUT TARU
comandant fregatacomandant  fregata 
Regina MariaRegina Maria

- Ce reprezint  Cooperative Mako 
06, pentru fregata Regina Maria?

- Pentru echipajul pe care-l comand, 
Cooperative Mako reprezint  primul 
exerci iu de o asemenea amploare la 
care particip . Pentru mine, este cel 
mai lung, cel mai stresant exerci iu 
la care-am participat în calitate de 
comandant”.

- Care-au fost elementele de 
noutate?

- Elementele de noutate din timpul 
exerci iilor ar fi derularea continu
a secven elor, prezen a efectiv  a 
unui submarin, a avia iei i a altor 
combatan i. 

- Cum aprecia i activitatea în comun 
cu celelalte nave din grupare?

- Activitatea s-a desf urat 
foarte bine, comunica iile au decurs 
foarte bine, limba englez   a fost 
în eleas  foarte bine de cei de la 
comunica ii de la fregata Regina 
Maria, iar manevrele executate au 
fost în concordan  cu cerin ele 
conduc torului exerci iului. (C.B.)

MARINA ROMÂNÃ
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„Avem misiunea de a 
p\stra marea deschis\ i liber\”

Interviu cu c pitan-comandorul Ilan Lavi, 
comandantul corvetei israeliene Eilat

La exerci iul Cooperative Mako 06 g zduit în luna iunie de For ele Navale 
Române a participat, pentru prima dat , i o nav  militar  israelian , corveta 
Eilat. Nu am putut ignora aceast  „premier ” i v  prezent m mai jos un 
interviu realizat cu comandantul corvetei, c pitan comandorul Ilan Lavi.

-  Este prima vizit  a 
unei nave militare israeliene 
la Constan a. Afirma ia este 
corect ?

- De fapt este pentru prima 
dat  când o nav  a Marinei Militare 
a Israelului vine în Marea Neagr
i Constan a a fost aleas  s  fie 

primul port din Marea Neagr
vizitat, cu aceast  ocazie, de c tre 
nava noastr .

- Care este misiunea navei, 
în Marea Neagr i în cadrul exerci iului 
Cooperative Mako 06 la care participa i?

- Am fost invita i de c tre NATO s  particip m
la acest exerci iu pentru a strânge leg turile cu 
toate rile participante, fie c  sunt membre ale 
Alian ei, ale Parteneriatului pentru Pace, ale 
Dialogului Mediteranean sau ale Ini iativei de 
la Istanbul. În acela i timp vrem s  consolid m
rela iile noastre cu For ele Navale Române iar 
faptul c ara dumneavoastr  g zduie te exerci iul 
Cooperative Mako 06 este o bun  oportunitate 
pentru noi de a realiza acest lucru.

- Israelul nu este membru al Pactului 
Nord-Atlantic. În  ultimii ani am constatat 
totu i o mai mare „deschidere” a marinei 
militare israeliene pentru ceea ce denumim 
„apele albastre”, adic  participarea la exerci ii 
comune în Mediterana i iat , chiar în Marea 
Neagr , la festivaluri maritime interna ionale, 
cum a fost cel de anul trecut de la Marmaris, 
cu un evident accent pe imagine i dorin a de 
a ie i în „lume” cum  se spune.

- „Apele albastre” de care amintea i i în care 
noi oper m sunt interna ionale, iar noi dorim s
le p str m deschise i libere. Dac  reu im s
facem acest lucru împreun  cu marinele militare 
ale statelor membre NATO sau ale Dialogului 
Mediteranean, aceste „ape albastre” vor deveni 
mai sigure i vom putea lupta mai bine împotriva 
amenin rilor teroriste cu beneficii evidente pentru 
to i cei implica i. Acesta este i motivul prezen ei 
noastre aici i misiunea de baz  a corvetei noastre 
în afara apelor teritoriale – de a ar ta, de a vedea, 
de a exersa, de a înv a s  lucr m împreun .
Dac  dialogul dintre marinele participante la acest 
exerci iu, i la altele, va avea succes, atunci vom 
fi mai capabili s  lupt m împreun  împotriva 
terorismului, iar scopul exerci iului va fi atins.

- Românii nu cunosc prea multe despre 
marina militar  a Israelului. Bugetul v  permite 
astfel de misiuni interna ionale?

- Pentru noi este foarte important s  ne 
îndeplinim misiunile i s  respect m valorile 
marinei noastre. Chiar dac  implic  anumite 
costuri, participarea al turi de navele i avioanele 
Alian ei la exerci ii comune este util  pentru noi 
deoarece avem posibilitatea de a afla lucruri 
noi, de a ne instrui i de a ne îmbun t i astfel 
preg tirea. Din acest punct de vedere r spunsul 
este afirmativ. Pentru Israel, apele litorale, mai 

exact asigurarea securit ii apelor 
litorale este foarte important
i de aceea avem foarte multe 

nave de patrulare i echipamente 
afectate acestei misiuni de 
supraveghere permanent . În 
acela i timp credem c  trebuie 
s  privim dincolo de orizontul 
apelor teritoriale i s  putem 
participa, al turi de alte marine, la 
gestionarea i rezolvarea oric ror 
poten iale probleme ap rute 
pe mare deoarece marea este 
liber , deschis  oricui i dac  nu 
dialog m, dac  nu ne coordon m

ac iunile nu facem decât s  u ur m ac iunile
teroriste, din orice parte ar veni ele.

- Spune i-ne câte ceva despre structura, 
misiunile i navele marinei militare a 
Israelului.

- Suntem o ar  mic , cu o armat  puternic ,
iar noi avem misiunea de a p stra marea deschis
i liber . Pentru a îndeplini acest obiectiv marina 

militar  este structurat  pe trei flotile: flotila de nave 
purt toare de rachete, cea din care fac i eu parte, 
care grupeaz  navele purt toare de rachete din clasa 
Sa`ar 4 i Sa`ar 4.5, precum i noua clas  de corvete 
purt toare de rachete (din care face parte i Eilat) 
Sa`ar 5; flotila de submarine (trei unit i din clasa 
Dolphin, construite în Germania); flotila de comando 
sau SEAL. Mai avem Flota de nave de patrulare 
care grupeaz  unit i de nave de patrulare (din 
clasele Dabur, Dvora i, din 2004, Shaldag i Super 
Dvora 3) care opereaz  tot timpul, ziua i noaptea, 
apele litorale în scopul prevenirii infiltr rii terori tilor în 
Israel, precum i avia ie naval , avioane de patrulare 
maritim i elicoptere pentru a putea supraveghea, 
detecta i la nevoie, ataca posibilele inte. Principala 
noastr  misiune este de a p stra marea deschis i
liber i o putem îndeplini cu bugetul actual. În viitor 
vom putea s  îndeplinim i alte misiuni.

- Corveta Eilat, cea pe care are loc interviul, 
este cea mai mare nav  a marinei militare 
israeliene?

- Nu avem fregate, ci doar corvete, trei la num r, 
din aceea i clas . Ele apar in Flotilei 13 i pot îndeplini 
mai multe misiuni, de comand i control, de lupt
antisubmarin , lupt  împotriva amenin rilor aeriene 
i pot r mâne mult timp pe mare. În afar  de corvete 

mai avem nave rapide de patrulare purt toare de 
rachete, cu un deplasament de aproximativ 500 de 
tone construite i echipate în ara noastr . Revenind 
la corvete, trebuie s  precizez c  au fost proiectate 
în Israel, construite în Statele Unite (pentru c  o fac 
mai bine decât noi) i echipate în Israel. Eilat a intrat 
în serviciul marinei israeliene în anul 1995. Da i-mi 
voie s  v  spun un secret: pentru noi, participarea 
la exerci iul Cooperative Mako 06 este cel mai lung 
mar i cea mai îndep rtat  misiune pe care am 
executat-o vreodat , cu excep ia mar ului din Statele 
Unite în Israel. 

- În prezent, corvetele de acest tip sunt cele 
mai bune nave ale marinei militare israeliene?

- Este adev rat. Au capacit i stealth, un 
radar de c utare puternic, multe echipamente 

Text i foto: 
Bogdan DINU

- Sunte i o nav  auxiliar
par t i c ipan t  l a  exerc i iu l 
Cooperative Mako 06?

- Adev rat, este un tanc maritim 
al Marinei Militare a Germaniei 
iar misiunea noastr  este s
realiment m pe mare navele de 
lupt  cu combustibil, necesar atât 
navelor cât i avia iei ambarcate.

- În ce mod este implicat  nava 
în exerci iu?

- Numai în ceea ce prive te 
realimentarea pe mare a navelor 
de lupt . Vom mai fi implica i

i în câteva exerci ii de lupt
an t i submar in i  împo t r i va 
aeronavelor. Nu vom executa 
nici un VERTREP (aprovizionare 
vertical  cu elicopterul) dar vom 
efectua realimentare pe mare, 
transfer de combustibil, deoarece 
aceasta este misiunea noastr
principal . Este planificat s  avem 
astfel de exerci ii cu fregatele 
Regele Ferdinand i Regina Maria

i cu corveta israelian Eilat.
(B.D.)

MARINA ROMÂNÃ
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electronice, un echipaj relativ mic, elicopter 
ambarcat i o mul ime de misiuni.

- Israelul inten ioneaz  s  achizi ioneze sau 
s - i produc , în viitor, nave mai mari, cum ar 
fi fregatele?

- Încerc m în permanen  s  ne îmbun t im 
i s  ne moderniz m sistemele i echipamentele, 

navele, dar cred c  dac  nu privim dincolo de 
orizont pot ap rea probleme în viitor. De aceea 
suntem deschi i la tot ceea ce este nou, încerc m
s  asimil m, s  cooper m i s  colabor m cu to i
cei de la care avem ceva de înv at, pentru c
trebuie s  ne gândim acum cum va ar ta marina 
noastr  peste 20-25 de ani. Întotdeauna trebuie s
fim cu un pas sau doi înaintea du manilor no tri 
sau a amenin rilor la adresa statului Israel.

- Cooperative Mako este cel mai important 
exerci iu interna ional la care a participat pân
acum marina militar  a Israelului?

- Cred c  este unul din cele mai bune i
importante exerci ii la care am participat pân
acum, avem mul i prieteni în Mediterana i cred 
c  ne-a deschis poarta c tre Marea Neagr i
probabil c tre alte locuri în viitor, cred c  este un 
lucru bun pentru toate marinele implicate i un 
bun început pentru colaborarea cu For ele Navale 
Române i cu alte marine din NATO. Comandantul 
i ofi erii de pe fregata Regina Maria au vizitat nava 

noastr i sper m s  o poat  face i într-unul din 
porturile noastre curând. Ne-am cunoscut, am 
vorbit, e un început i inten ion m s  continu m
i s  dezvolt m aceste leg turi.

- Ce a tepta i de la exerci iul Cooperative 
Mako 06?

- Cooperare, colaborare, s  ne cunoa tem 
reciproc, reguli i proceduri de operare, este un 
început pentru noi i încerc m s  înv m ceva 
nou în fiecare zi.

- Pe timpul acestei misiuni inten iona i s
vizita i i alte porturi din Marea Neagr ?

- Pentru aceast  misiune nu vom face escal
i în alte porturi din Marea Neagr . Am venit special 

pentru exerci iul Cooperative Mako 06, particip m
la ambele faze, pe uscat i pe mare, i nu dorim 
s  pierdem nici un moment din exerci iu. Cu alte 
cuvinte, ne-am focalizat aten ia pe acest exerci iu. 
Credem c  dac  am fi luat în calcul i alte escale, 
posibile în viitor, ar fi afectat obiectivul misiunii 
noastre i am fi pierdut din ospitalitatea manifestat
de români, de For ele Navale Române, din 
posibilitatea de a ac iona împreun  cu o grupare 
NATO. În leg tur  cu impresiile mele legate de 
oamenii de aici i de For ele Navale Române, 
vreau s  v  spun c  sunt oameni foarte prieteno i, 
amabili, deschi i, dornici s  afle cât mai multe, s
pun  întreb ri i eu cred c  România are mari 
posibilit i de dezvoltare i poate intra în rândul 
na iunilor importante ale lumii de azi.

- O întrebare personal . Ave i experien
în misiuni de r zboi?

- Evident, am participat la câteva opera iuni 
reale, foarte grele i în egal  m sur , periculoase. 
Sunt în marina israelian  de aproape 20 de ani, 18 
mai exact, i având în vedere situa ia particular
a rii noastre, am avut prilejul s  particip la ceea 
ce dumneavoastr  numi i misiuni de r zboi. Am 
fost comandantul unei nave rapide de patrulare, 
apoi al unei unit i de astfel de nave. S  spunem 
c  am fost în câteva locuri, am f cut unele lucruri, 
am fost în situa ii grele, dar sunt clasificate i nu 
v  pot da mai multe detalii. Am reu it în aceste 
misiuni, dovad  c  mai sunt înc  în via . Pentru 
noi este foarte important s  asigur m securitatea 
tuturor israelienilor. Uneori trebuie s  particip m
la misiuni reale pentru a îndeplini acest obiectiv 
dar, pân  la urm , aceasta este treaba noastr i
a fost alegerea noastr .

- Securitatea este foarte strict  în portul 
militar Constan a. Unii au afirmat c  din cauza 
prezen ei navei dumneavoastr . V  sim i i ca 
ni te inte aici, la Constan a?

- Nu avem acest sentiment, nu ne sim im inte. 
Pe de alt  parte avem capacitatea de a ne ap ra 
singuri, iar partea român  a f cut toate eforturile 
pentru a asigura securitatea zonei. Oricum, suntem 
în gard  permanent, unul din ochi este permanent 
deschis, cum spunem noi, deoarece aceasta este 
lumea nou  în care tr im, dar sper m ca data viitoare 
când vom veni s  nu mai existe bariere de sârm
ghimpat , por ile s  fie deschise i s  nu existe solda i
de paz . Repet, nu ne-am sim it ca ni te inte.

- Cum privesc israelienii propria marin
militar ?

- Prima noastr  misiune este s  le d m
sentimentul de siguran . În Israel, în prezent, 
când mergi la complexul comercial este un lucru 
care poate inspira team , dar dac  mergi la plaj  te 
sim i în siguran , nu te încearc  nici un sentiment 
de fric . Acesta este succesul nostru, s  se simt
în siguran  chiar pe frontiera maritim . Cea mai 
lung  frontier  a Israelului este cea maritim i noi 
am reu it s  o men inem liber i sigur . Astfel, 
nu avem nici o problem  s  aducem solda i pe 
navele noastre pentru c  israelienii au o p rere 
foarte bun  despre noi. S  v  dau un alt exemplu. 
Israelul este ca o insul . 97% din comer ul exterior 
al Israelului, deci m rfurile care intr i ies din ar ,
se desf oar  pe mare. Iat  un alt motiv pentru 
care marina este important .

- Un mesaj pentru colegii români?
- Suntem impresiona i în mod deosebit de 

ospitalitatea For elor Navale Române. tim 
c  For ele Navale Române s-au dezvoltat i
modernizat, dorim s  construim rela ii de prietenie, 
avem multe de înv at de la voi care ave i o lung
i glorioas  tradi ie a marinei, fa  de Israel a c rui 

marin  militar  are doar 50 de ani.

MANFRED HEERSMANFRED HEERS
comandant tanccomandant tanc
maritimmaritim FGS RhoenFGS Rhoen
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În ziua dedicat  vizitei oficialit ilor la activit ile de antrenament pe mare, la exerci iul Cooperative 
Mako 06 a participat, al turi de viceamiralul dr. Gheorghe Marin i viceamiralul Roberto Cesaretti, 
comandantul CC-MAR Napoli. Împreun  au sus inut o conferin  de pres i au vizitat, deloc întâmpl tor, 
navele SPS Blas de Lezo, nava comandant a SNMG-2 i corveta israelian Eilat, tocmai pentru a 
transmite mesajul de sus inere, atât fa  de structurile maritime NATO care ac ioneaz  în Mediterana 
cât i fa  de rile Dialogului Mediteranean, vedeta exerci iului fiind anul acesta, f r  îndoial , Israelul. 
Cum viceamiralul Roberto Cesaretti este i comandantul opera iei Active Endeavour la care a participat 
i fregata Regele Ferdinand anul trecut i la care va pleca i fregata Regina Maria în zilele urm toare, 

am considerat oportun realizarea unui interviu, care s-a i materializat la bordul navei de comandament 
Egreta, pe timpul transferului la fregata spaniol Blas de Lezo.

MARINA ROMÂNÃ
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Interviul
revistei

Text i foto:
Bogdan DINU

- Prezen a dumneavoastr  în 
România este urmarea unei vizite 
oficiale sau se datoreaz  exerci iului
Cooperative Mako 06?

- Este o vizit  oficial  în România, 
programat  cu mai mult timp înainte 
dar, evident, are leg tur i cu exerci iul
Cooperative Mako 06 prin participarea 
mea la VTT Day (vizita oficialit ilor la 
activit ile de antrenament pe mare) i am 
profitat de aceast  oportunitate pentru a fi 
prezent în frumoasa dumneavoastr ar ,
deoarece este prima dat  când vizitez 
România, a a c  putem spune c  este 
pu in din fiecare.

- În momentul în care realiz m acest interviu, 
exerci iul Cooperative Mako 06 se apropie de final. Care 
sunt concluziile dumneavoastr ?

- Extrem de pozitive i aceast  apreciere este valabil
înc  de la începutul exerci iului deoarece au participat 
aproape 20 de na iuni, cu multe „premiere”, atât în ceea ce 
prive te rile, misiunile, agen iile guvernamentale sau civile 
participante, ceea ce pentru mine înseamn  c  exerci iul s-a 
desf urat, în realitate, la un nivel foarte ridicat.

- Sunte i comandantul opera iei Active Endeavour. Cât 
de important  este participarea For elor Navale Române 
la aceast  misiune?

- Este fundamental , din mai multe puncte de vedere. 
În primul rând, pentru c  arat  angajarea For elor Navale 
Române, a rii dumneavoastr , în r zboiul global împotriva 
terorismului i într-o misiune real  la nivel planetar. În al doilea 
rând, pentru c  avem nevoie de tot ajutorul pentru îndeplinirea 
obiectivelor noastre, iar pentru îndeplinirea corespunz toare
a misiunilor, nivelul de preg tire al celor care particip  trebuie 

s  fie foarte ridicat. În sfâr it, în al treilea 
rând, datorit  performan elor fregatelor 
Regele Ferdinand anul trecut i al 
Reginei Maria, anul acesta. Anul trecut 
am avut pl cerea s  v d nivelul extrem 
de ridicat al preg tirii echipajului fregatei 
Regele Ferdinand i este o pl cere 
pentru noi s  navig m al turi de astfel 
de nave i echipaje.

-  Anul acesta distrug torul 
american USS Arleigh Burke a 
efectuat în Mediterana de Est, în 
cadrul opera iei Active Endeavour, 
boardingul cu num rul 100, considerat 
în comunicatul de pres  al CC-MAR o 
„piatr  de hotar”. De ce este atât de 
important acest boarding?

- Da i-mi voie s  v  spun c  boardingul 
este doar un element al misiunii noastre i nici m car cel mai 
important. De fapt, urm rim s  reducem la minimum num rul 
misiunilor de boarding i nu s  cre tem num rul acestora. 
Dar, în unele cazuri chiar este necesar s  ajungem la bordul 
navelor respective pentru a verifica dac  informa iile noastre 
sunt întemeiate sau nu. De exemplu, verific m dac  ar putea 
exista terori ti la bord, dac  transport  m rfuri sau substan e
interzise i atunci avem nevoie de aceast  verificare.

- Unele voci din presa i societatea civil  româneasc
au criticat conducerea României pentru participarea 
la opera iunea Active Endeavour, afirmând c  alte ri
recent intrate în NATO, de exemplu Polonia, nu particip
cu nave la aceast  opera iune.

- Aici gre i i pentru c , luând doar exemplul dat de 
dumneavoastr , Polonia a participat la aceast  opera iune.
Anul trecut Polonia a trimis un submarin la opera iunea Active 
Endeavour i noi am apreciat acest lucru. Dar elementul 
cel mai important este nivelul particip rii. Toate rile 

„Fi]i mândri, pentru c\ 
tradi]ia marinei militare 
române este extraordinar\!”
Interviu cu viceamiralul Roberto Cesaretti, comandantul 
Componentei Maritime a Comandamentului Aliat Întrunit de la Napoli

membre NATO particip .
De exemplu, Norvegia 
a trimis un avion de 
pa t ru la re  mar i t im ,
Polonia, un submarin, 
Germania este prezent
în permanen i la fel 
Olanda, Danemarca, 
Spania, Portugalia, iar 
în aceast  var  ne vom 
bucura de prezen a
Rusiei i ceva mai târziu 

i a Ucrainei. Exist
deci o participare din 
ce în ce mai mare la 
aceast  opera iune i a 
fi comandantul opera iei
Active Endeavour este o 
mândrie i o onoare.

- Ave i un stat major interna ional unde se reg sesc 
ofi eri din Bulgaria, Canada, Danemarca, Germania, 
Grecia, Italia, Olanda, Norvegia, Polonia, Portugalia, 
România Slovenia, Spania, Turcia, Marea Britanie i
Statele Unite ale Americii. Cum aprecia i presta ia 
ofi erilor români de la CC-MAR?

- Da i-mi voie s -l men ionez pe unul din cei mai tineri 
i eficien i pe care îi avem, locotenent-comandorul Valter 

Sprâncean , care lucreaz  în Centrul opera iilor maritime, 
gestionând i conducând opera iunea Active Endeavour 
zilnic i am ansa s  m  întâlnesc cu el în fiecare joi, 
atunci când avem edin a de lucru s pt mânal  a opera iei 
i crede i-m , c  este o real  pl cere pentru mine. L-am 

men ionat doar pe cel mai tân r ofi er, dar avem numero i
al i ofi eri, mai tri militari i subofi eri i este o pl cere 
pentru mine s  le apreciez munca depus , pentru c  o 
fac la cel mai înalt nivel posibil. I-am comunicat acest 
lucru i viceamiralului dr. Gheorghe Marin pentru c  este 
cu adev rat o pl cere.

- Cum vede i participarea Israelului la exerci iul 
Cooperative Mako 06 ca i vizita Standing NATO 
Response Force Maritime Group 2 (Gruparea Naval
NATO Permanent  de suprafa  nr. 2) la Haiffa la 
începutul lunii iunie?

- Israelul, dup  cum ti i, este membru al Grupului 
pentru Dialog Mediteranean (care include Algeria, Egipt, 
Israel, Iordania, Mauritania, Maroc i Tunisia, n.n.). i la 
fel ca i celelalte ri, este invitat permanent s  participe 
la exerci ii. De data aceasta, pentru prima dat , Israelul 
a trimis o corvet  în Marea Neagr , care a ac ionat cu 
celelalte grup ri de nave implicate în exerci iu. Sper m ca 
în viitor i alte marine s  furnizeze astfel de mijloace. i
când spun mijloace, nu m  refer neap rat doar la fregate, 
corvete sau alte tipuri de nave. Fiecare na iune este liber
s - i trimit  contribu ia pe care vrea s  o trimit . La fel 
ca i la Jocurile Olimpice, important este s  participi. 
Fiecare ar  este binevenit i invitat  permanent. Noi nu 
alegem, din când în când, Israelul sau Algeria sau Marocul 
sau Iordania, to i sunt bineveni i s  participe la astfel de 
exerci ii. Depinde de ei dac  accept  sau nu, în func ie 
de rela iile existente între ri, de distan , de loca ie sau 
interese de alt  natur , dar toate statele din Parteneriatul 
pentru Pace i Dialogul Mediteranean sunt permanent 
invitate pentru a fi parte activ  la aceste exerci ii.

- Unii ziari ti din 
România au afirmat 
c  f regata  Regele 
Ferdinand a f cut cu 
greu fa  opera iei 
Act ive Endeavour, 
unele echipamente 
fiind instalate pe ultima 
sut  de metri. Cum 
comenta i?

- Pot s  v  spun c
sunt extrem de mul umit

i fericit de presta ia 
echipajulu i i  navei 
Regele Ferdinand. Dac
ne referim la termenii 
definitorii ai misiunii, 
comunica ii i îndeplinirea 
sarcinilor specifice, pot 

s  v  spun c  au ac ionat la nivelul celorlalte nave din cadrul 
for ei. i nu am nicio îndoial  c  fregatele Regele Ferdinand
i Regina Maria vor fi dotate în continuare pentru a putea 

îndeplini în mod corespunz tor misiunile, la fel ca i celelalte 
marine. Nu v d nicio diferen .

- Fostul ata at naval al Statelor Unite la Bucure ti,
c pitan-comandorul Ronald Schall afirma c , citez, 
„Lucrurile au progresat atât de rapid în ultimii doi ani, 
încât cred, c  NATO ar trebui s  reevalueze situa ia. A 
fost o surpriz  pl cut  pentru Alian i pentru toat
lumea când au constatat competen a de care a dat 
dovad  fregata „Regele Ferdinand” în misiunea Active 
Endeavour”.

- Respect punctul de vedere al c pitan-comandorului 
Ronald Schall, dar da i-mi voie s  spun c , în ceea ce m
prive te, am observat înc  de la început cât de rapid  este 
abordarea, angajarea i voin a României, în particular a 
For elor Navale Române, de a fi parte activ  a programului 
nostru. Este un standard. Am observat în permanen
progresele i nu este nicio surpriz  pentru mine.

- Comandantul Marinei Militare americane, amiralul Mike 
Mullen (citat ulterior i de amiralul Harry Ulrich) vorbea 
de „marina militar  a celor 1000 de nave”. Acesta s  fie 
i viitorul Europei maritime sau al NATO din punctul de 

vedere al for elor navale?
- Aceasta este viziunea comandantului Marinei Militare 

americane i nu a Alian ei Nord-Atlantice, pentru c  fiecare 
dintre noi are viziuni diferite asupra viitorului. Domnia sa vorbea 
din perspectiva viziunii Marinei Militare americane, în timp ce 
eu vorbesc din perspectiva CC-MAR Napoli, a Componentei 
Maritime a Comandamentului Aliat Întrunit, la nivel opera ional, a 
lan ului de comand  NATO i în acela i timp, fiind i comandantul 
opera iei Active Endeavour, treaba mea este s -mi îndeplinesc 
toate sarcinile primite. Aceasta este diferen a.

- Se apropie Ziua Marinei Române. Ave i un mesaj pentru 
marinarii militari români?

- Fi i mândri, pentru c  tradi ia marinei militare române este 
extraordinar i trebuie s  o duce i mai departe i s  contribui i
la perpetuarea ei. În al doilea rând, fi i aten i la ceea ce au 
f cut cei de dinaintea voastr , în serviciul marinei i pentru ce 
va deveni marina. În al treilea rând, fi i curio i, bucura i-v  de 
pl cerea de a înv a în fiecare zi, pentru c  doar dac  e ti curios 
î i dezvol i cuno tin ele i prin dezvoltarea acestor cuno tin e
cre te i nivelul de preg tire profesional .
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Fregata Regele Ferdinand la Active Endeavour.
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Dac  pentru unii poate p rea un 
slogan dep it de vremuri, pentru 
militarii Divizionului 67 Nave Purt toare 
de Artilerie reprezint  motiva ia pentru 
a se antrena cu devotament indiferent 
de or , zi sau anotimp.

Astfel, în perioada 19 – 24 iunie, 
Divizionul 67 Nave Purt toare de 
Artilerie de la Br ila a desf urat 
exerci iul tactic cu trupe f r  trageri 
de lupt  „Dun rea 06”. Activitatea a 
avut loc, în raioane fluviale cuprinse 
între Br ila i Giurgeni, la exerci iu 
participând trei monitoare, cinci 
vedete blindate, un remorcher fluvial, 
dou  grupuri de cercetare din cadrul 
Batalionului de Cercetare de la Br ila,
un pluton desant fluvial din cadrul 
Batalionului de Infanterie Marin
i dou  elicoptere de la escadrila 

Mihail Kog lniceanu. Cadrul tactic al 
exerci iului a fost conceput de c tre
statul major al divizionului sub directa 
îndrumare a Serviciului Fluvial al 
Flotei.

În s pt mâna premerg toare 
exerci iului conducerea unit ii a luat 
leg tura cu reprezentan ii prim riilor
având ca obiectiv informarea lor i

Monitor
pe Dun\re

Colaborare în cadrulColaborare în cadrul 
unui exerci]iu de lupt\ antiterorist\unui exerci]iu de lupt\ antiterorist\

Dun\rea 06Dun\rea 06
un antrenament reu[itun antrenament reu[it

Delta Dun rii acest ,,paradis al naturii” i loc de recreere pentru turi tiDelta Dun rii acest ,,paradis al naturii” i loc de recreere pentru turi ti
devine brusc, privind din perspectiva marinarilor militari, locul care trebuiedevine brusc, privind din perspectiva marinarilor militari, locul care trebuie 
ap rat ,,chiar cu pre ul vie ii“ precum se roste te i în jur mântul militar.ap rat ,,chiar cu pre ul vie ii“ precum se roste te i în jur mântul militar.

Text i foto: 
Robert STOIAN

acordarea sprijinului necesar pentru 
desf urarea activit ilor în condi ii 
bune. S-a inut cont de nivelul ridicat 
al Dun rii, cauzat de inunda iile din 
ultima perioad , astfel, naviga ia 
navelor militare s-a f cut cu restric ie
de vitez  pentru protec ia digurilor 
construite la mal. În acela i timp s-a 
urm rit ca exerci iul „Dunarea 06“ s
se desf oare în totalitate conform 
legisla iei în vigoare privind protec ia
mediului, f r  a fi perturbat nici traficul 
fluvial.

Pe lâng  preg tirea teoretic ,
„Dun rea 06” a cuprins: monitorizarea 
i controlul traficului fluvial, inspec ia
i controlul navelor suspecte de trafic 

ilegal, c utarea i salvarea echipajelor 
navelor i aeronavelor avariate, 
nimicirea elementelor teroriste care 
ac ioneaz  în raioane fluviale i
sprijinul unor subunit i ale Batalionului 
de Infanterie Marin  pentru preluarea 
controlului raioanelor fluviale ocupate 
de elemente ostile.

Înc  din prima zi a exerci iului am 
putut observa o coordonare aproape 
perfect  între for ele participante, 
coordonare realizat  prin preg tirea 
minu ioas  de pân  atunci. Cooperarea 
cu subunit ile primite în sprijin a 
fost stabilit  pe timpul mar urilor de 

recunoa tere a raioanelor de ac iune
iar ultimele detalii au fost punctate în 
decursul mar ului c tre acestea, ceea 
ce a permis respectarea timpilor de 
întâlnire din raionul ac iunilor.

Atacul terori tilor
La primele ore ale dimine ii celei 

de a doua zi, mai exact în jurul orei 

Elicopterul în sprijinul marinarilor fluviali.

Sprijin de foc al TAB-urile participante la exerci iul Dun rea 06.

de boarding de pe nava suspect
am avut ocazia s  st m de vorb
cu comandantul acesteia, c pitanul 
Gheorghi  Retea.

Rep: Am observat c  în timpul 
inspec iei pe care tocmai a i
finalizat-o unii membri ai echipajului 

verificat nu au fost 
prezen i în prova 
navei la locul de 
adunare. Care ar fi 
motivul?

Cpt. G.R.: Când 
primim aprobare 
s  e f e c t u m
inspec ia navei mergem la bordul 
navei respective. În prealabil am 
solicitat ca un om de leg tur  s  ne 
a tepte la schel , iar echipajul s
fie adunat în prova navei. În acela i
timp ni se specific  dac  nava are 
nevoie de oameni pentru men inerea

MARINA ROMÂNÃ
numãrul 4 (113) 2006 31

5, s-au auzit primele împu c turi. O 
grupare terorist  a încercat s  atace 
navele divizionului care la acea or
erau ancorate la cheu. Atacul de 
pe ap  combinat cu unul terestru 
(pentru diversiune), chiar dac  a fost 
spontan, nu a luat prin surprindere 
marinarii militari care au început s
riposteze în for  ajuta i de colegii lor 
cu transportoarele amfibii blindate, 
care asigurau paza perimetrului 
portului militar. În numai câteva minute 
terori tii, surprin i de puterea de foc a 
divizionului au îndreptat alupele spre 
malul opus i s-au ascuns în p durile
din împrejurimi unde au primit înt riri. În 
acela i timp monitorul Ion C. Br tianu
(46) a pornit c tre malul ocupat de 
for ele ostile unde a debarcat i a 
sus inut cu armamentul din dotare, 
plutonul de infanterie marin  pe care 
îl avea la bord. Dup  o scurt  lupt
terestr  terori tii au fost captura i i
transporta i la comanda divizionului 
pentru a fi interoga i. Chiar dac
misiunea a fost un succes, perioada de 
lini te nu a durat mult, navele militare 
fiind solicitate pentru eliberarea unei 
localit i civile, ocupate de terori ti, 
pe bra ul M cin. Într-un timp relativ 
scurt, convoiul de nave militare a pornit 
c tre raionul de ac iune solicitând 
sprijinul elicopterelor din cadrul 
grupului de la Mihail Kog lniceanu. 
Pe timpul mar ului gruparea de nave 
a executat diverse forma ii i evolu ii
în paralel cu supravegherea malurilor 
Dun rii. Ajunse în zona de conflict, 
echipajele navelor au deschis foc 
de acoperire cu tot armamentul din 
dotare, pentru sprijinul alupelor cu 
grupele de interven ie de la nave i
elicopterele ce transportau grupele 
de infanterie marin  c tre malurile 
unde erau amplasa i membrii grup rii 
teroriste. Zgomotul mitralierelor, 

fumul exploziilor, praful ridicat la 
aterizarea elicopterului, ocuparea 
pozi iilor de tragere, sunetul asurzitor 
al armamentului de pe nave p reau a 
fi o scen  dintr-un film bun de ac iune,
scen  ce nu se putea termina decât 
cu anihilarea personajelor negative. 

Boarding pe Dun re
Dup  eliberarea zonei de conflict, 

de la punctul de comand  al exerci iului 
amplasat pe remorcherul fluvial aflat 
în componen a grup rii de nave, s-
a anun at trecerea prin raion a unei 
nave suspecte de trafic ilegal de 
persoane, armament i materiale 
explozive. Echipa de boarding a 
divizionului a f cut interogarea 
navei, apoi a cerut permisiunea de a 
executa inspec ia la bordul ei. Dup
primirea aprob rii, militarii au executat 
verificarea echipajului i a înc rc turii
navei. Înainte de retragerea grupei 

Terori tii sunt gata de atac. Respingerea atacului terorist de la mal.

Militar din grupa de boarding în pozi ie de lupt .



suspect i ca atare ne retragem la 
bord i a tept m o nou  misiune.

C utare i salvare pe fluviu
Noua misiune nu s-a l sat mult 

a teptat . Grupa de boarding a 
primit ordin s  se deplaseze pentru 
informa ii la locul unde o aeronav
avariat  a aterizat for at. În aceast
misiune s-a pus accent pe c utarea 
i salvarea echipajului aeronavei i

a bunurilor materiale. Chiar dac
locul ateriz rii a fost unul ostil în 
ceea ce prive te deplasarea echipei 
de interven ie, iar starea vremii s-a 
înr ut it rapid (o ploaie toren ial
inso it  de vânt puternic f cându- i
sim it  prezen a), misiunea a fost 
dus  pân  la cap t.

Marca i de viteza cu care sunt 
transmise informa iile între for ele 
part icipante la exerci iu ne-am 
strecurat în punctul de comand
ambarcat  a l  d iv iz ionulu i  unde 
am putut discuta cu eful turei 
operative c pitan-comandorul Valeriu 
Simionov.

R e p :  C e  r o l  a r e  p u n c t u l 
d e  c o m a n d  a m b a r c a t  a l 
divizionului?

Cpt.cdor V.S.: Noi conducem 
d in  aces t  punc t  de  comand
toate act iv i t i le 
subunit ilor care 
particip  la exerci iu.
Avem for e dislocate 
în mai multe raioane. 
În toate momentele 
primim rapoartele 
de la subunit ile 
noastre i conducem 
exerci iile planificate a se desf ura 
în etapele aplica iei. Astfel, de inem 
controlul asupra activit ilor i putem 
evita eventualele nepl ceri ce pot 
ap rea pe parcursul desf ur rii 
acestora.

Rep: Care ar fi  elementele 
de noutate în cadrul exerci iului 
,,Dun rea 06”?

Cpt.cdor. V.S: Este pentru prima 
dat  când folosim elemente din 
cadrul grupului de avia ie de la 
Mihail Kog lniceanu i mai ales 
s-au executat în premier  pentru 
divizionul nostru misiuni de c utare i
salvare a aeronavelor avariate. Chiar 
dac  a fost o noutate, nu a împiedicat 
divizionul s  ob in  calificative foarte 
bune la acest capitol al exerci iului. 
Tot acum au fost realizate exerci ii 
noi de c utare i control al navelor 
considerate c  execut  activit i de 
trafic ilegal de persoane, armament 
i materiale explozive.

Ce fac arbitrii?
Un rol important în desf urarea 

activit ilor îl au ofi erii numi i ca 
arbitrii ai exerci iilor. 
N i c i  e x e r c i i u l 
„Dun rea 06” nu 
a  fos t  p r i va t  de 
existen a acestora. 
Activitatea lor este 
de a monitoriza i
a c uta s  vad i
s  urm reasc  ce 
ac iuni desf oar  statul major al 
unit ii, echipajele, comandan ii 
de nave i comandan ii de sec ii. 
Unul dintre arbitrii a fost c pitan-
comandorul Florentin Munteanu.

Rep: Cum se vede exerci iul 
,,Dun rea 06” prin ochii unui 
arbitru?

Cpt.cdor. F M: Activitatea la care 
este angrenat Divizionul 67 Nave 
Purt toare de Artilerie este una 
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naviga iei în siguran , dou  exemple 
ar fi motorist de cart i buc tar care 
s  preg teasc  masa, deoarece noi 
nu trebuie s  intervenim  în programul 
navei inspectate.

Rep: Exist  diferen e între 
boardingul de la fluviu i cel de 
la mare?

Cpt. G.R.: Aici la Dun re sunt 
anumite particularit i fa  de mare 
în ceea ce prive te naviga ia. Sunt 
multe coturi i trebuie s  g sim un 
loc favorabil în care s  execut m
boardingul  pentru ca nava de 
siguran  s  aib  raz  de vizibilitate, 
s  vad  nava care este inspectat
pentru a asigura protec ia echipei de 
boarding cu armamentul de la bord.

Rep.: Dac  ar fi s  da i un 
calificativ pentru activitatea de 
ast zi, care ar fi acesta?

Cpt. G.R.: Calificativul, „foarte 
b ine” .  Echipa de board ing pe 
care o conduc a ac ionat conform 
regulamentului, nu au fost incidente 
la bordul navei inspectate, nava a 
fost cooperant , totul a ie it bine. Am 
efectuat inspec ia, nu am g sit nimic 

Interogarea navelor civile este o procedur  important i la Dun re.

Grupa de boarding în ac iune.

Punctul de comand  ambarcat al divizionului. 

suntem angrena i  în  ac t iv i t i
de preg t i re pentru abordarea 
unor noi genuri de misiuni care 
s  se potriveasc  dimensiunilor 
asimetrice ale r zboiului modern, 
de asemenea instruim echipajele 
pentru men inerea tehnicii în bune 
condi ii de func ionare.

Necesitatea 
antrenamentelor 
pe Dun re

Privind „tabloul” final al exerci iului 
„Dun rea 06”, se poate trage lesne 
concluzia c  toate for ele participante 
i-au îndeplinit cu profesionalism 

mis iuni le  pr imi te.  Divers i tatea 
ac iunilor desf urate precum i
antrenarea practic  cu armamentul 
din dotare a f cut ca experien a
marinar i lor  mi l i tar i  s  creasc
propor ional cu efortul depus în 
desf urarea activit ilor.
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dintre cele mai importante activit i
de preg tire pe care le desf ur m. 
S-a realizat cooperarea atât la 
nivelul elementelor de conducere 
ale subunit ilor, cât i în teren. Este 
o mare realizare pentru noi c  am 
reu it s  punem cap la cap toate 
detaliile legate de ac iunea navelor 
pentru desf urarea exerci iului în 
condi ii bune.

Exerci iul v zut din interior
Dac inem cont de amploarea 

for elor participante la exerci iu, 
putem intui foarte u or faptul c ,
organizarea în detaliu a acestuia 
a necesitat o preg tire intens  la 
toate nivelurile.

 „Dun rea 06” a reprezentat nu 
numai o desf urare de tehnic
mi l i tar ,  c i  i  un „ furn icar”  de 
oameni care a pus suflet în ceea 
ce a realizat. Lucru confirmat chiar 
de c pi tan-comandorul  Petr ic
Coman loc iitorul comandantului 

D iv iz ionu lu i  67 
Nave purt toare 
de  Ar t i l e r i e  de 
l a  B r i l a  ( î n 
timpul redact rii 
articolului, a fost 
avansat la gradul 
de comandor i
numit în func ia 

de comandant al unit ii).
Rep: Cum a ac ionat personalul 

pe care îl ave i în subordine ?
Cdor.P.C.:  Întreg personalul 

participant la exerci iu a preg tit cu 
minu iozitate tehnica i armamentul 
din dotare i a executat cu înalt 
profesionalism activit ile complexe 
în care au fost  angrena i .  Am 
observat c  ac iunile au fost foarte 
bine preg tite de c tre comandan ii 
de nave care  au respecta t  în 
t o t a l i t a t e  i n d i c a i i l e  c o n f o r m 
planurilor stabilite. Acest lucru nu 
poate decât s  bucure conducerea 
unit ii.

Rep.: Am observat pe parcursul 
exerci iului o desf urare major
de for e  t r imise în  spr i j inul 
d iv i z ionu lu i .  Cum a  decurs 
colaborarea cu acestea?

Cdor.P.C . :  S -a  ac iona t  î n 
cadru complex cu sprijinul for elor 
aeriene, a grupurilor de cercetare, 
plutonului de desant infanterie 
marin , reprezentan i ai Serviciului 

Fluvial al Flotei, Comandamentului 
Flotei i Serviciului Instruc ie al 
Statului Major al For elor Navale. 
Cooperarea cu elicopterele a fost 
realizat  în condi ii foarte bune, 
detaliile stabilite anterior exerci iului 
au permis respectarea timpilor de 
întâlnire din raionul ac iunilor i totul 
s-a desf urat conform planului. În 
ceea ce prive te celelalte for e
participante nu au existat probleme, 
ba chiar  lucrur i le  au ie i t  mai 
b ine  decât  ne  a teptam ceea 
ce denot  profesionalismul celor 
impl ica i indiferent de unitatea 
d in  care  fac  par te .   Ast fe l  de 
exerci ii duc la înt rirea coeziunii 
i la perfec ionarea deprinderilor 

întregului personal.
Rep. :  Ce  urmeaz  pent ru 

divizionul 67 NPA?
Cdor.P.C.: Suntem în perioada 

de men inere a operativit ii navelor, 

Verificarea echipajului navei de c tre membrii grupei de boarding.

Statul major al divizionului ambarcat pe remorcher.

Atacul terorist a fost respins. Pe Dun re s-a a ternut lini tea.
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V  mai aminti i de Grupul de Nave 
Auxiliare al Sec iei Logistice de la 
Tulcea? În primul num r al revistei 
noastre din acest an erau protagoni tii
unui reportaj intitulat „Remorcherul 
sloiurilor de pe Dun re” pentru o misiune 
în serviciul comunit ii. Am revenit în 
mijlocul lor i vara, de data aceasta 
la Victoria, pe bra ul Sf.Gheorghe, la 
kilometrul 100, aproape de locul de 
unde porne te canalul Litcov care 
traverseaz  toat  Delta pân  la bra ul
Chilia. Victoria, locul unde alt dat  doar 
se mar agoneau i piturau navele, a 
g zduit timp de cinci zile, între 19 i
23 iunie, o parte din navele Grupului 
pentru misiuni specifice de instruc ie.
Nava de comandament Fortuna, bacul 
fluvial 457, care nu mai p r sise dana 
militar  de la Tulcea de mai bine de trei 
ani, i alupa fluvial  de remorcare i
salvare 591 s-au antrenat în exerci ii
de rezolvare a unei situa ii tactice, în 
exerci ii de vitalitate, salvare-avarii 
sau stingerea incendiilor. i chiar dac

în s pt mâna respectiv  capul de afi
era inut de exerci iul Cooperative Mako 
06, înso i i de c pitanul Aurel Plaxiencu, 
comandantul navei de comandament 
Siret, dar, printre multe altele i ofi er
de rela ii publice al Sec iei Logistice 
de la Tulcea, am reu it s  ajungem 
i la Victoria pentru câteva ore pentru 

a asista la un exerci iu de stingere 
a unui incendiu la bord i acordarea 
de asisten , protagoni ti fiind nava 
de comandament Fortuna i alupa 
fluvial  de remorcare i salvare 591.

Lini tea bra ului Sf.Gheorghe a 
fost tulburat  timp de o zi de zgomotul 
motoarelor, sirenelor i jeturilor de 

ap . „Aici nava de comandament 
Fortuna. Am incendiu la bord de 
origine necunoscut ! Solicit asisten
de urgen ! – a a a debutat exerci iul,
prin apelul radio lansat de maistrul 
militar clasa I Valeriu Colesnicencu, 
comandantul navei i recep ionat 
de comandantul alupei fluviale de 
remorcare i salvare, maistrul militar 
clasa I Ioan Crup care s-a îndreptat 
imediat spre locul „sinistrului”. Focul, 
ini iat de echipajul Fortunei la pupa 
navei (dar atent monitorizat), a fost 
stins rapid de interven ia furtunurilor i
tunurilor de ap  de pe 591 manevrate 
cu dexteritate de militarii angaja i cu 
contract Mircea Dumbrav , i Vasile 
Chi a, în timp ce Ioan Olaru i Adrian 
Pena aveau grij  s  asigure toat
puterea motoarelor. R mas f r  ma ini, 
maistrul militar clasa a II-a Paul B lan,
eful mecanic de pe Fortuna, a fost 

nevoit s  accepte s  fie luat „la ureche” 
de c tre alupa de remorcare i salvare 
pân  la remedierea avariilor pentru a nu 
bloca enalul navigabil. Exerci ii care 
pot p rea simple – i într-un anumit fel 

La Victoria, la kilometrul 100La Victoria, la kilometrul 100 
al bra]ului Sf. Gheorgheal bra]ului Sf. Gheorghe

„INCENDIU LA BORD”„INCENDIU LA BORD” 
I ASISTEN}| PE FLUVIUI ASISTEN}| PE FLUVIU

Protagoni ti i figuran i într-un scenariu original produsProtagoni ti i figuran i într-un scenariu original produs 
i regizat de Grupul de Nave Auxiliare al Sec iei Logistice de la Tulceai regizat de Grupul de Nave Auxiliare al Sec iei Logistice de la Tulcea

Text i foto: 
Bogdan DINU

Mm1 Ioan Crup, comandantul SFRS 591 r spunde apelului 
de „urgen ” lansat de NC Fortuna.
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chiar sunt, dar care cer numeroase ore de antrenamente i, mai ales, 
experien  pe fluviu. i peste tot pe ap , maistrul militar clasa a II-a 
Lauren iu T nas , care, cu barca proprie ne-a transportat peste tot 
pentru g sirea celor mai bune unghiuri de fotografiere i filmare. De 
altfel, s-a încadrat în linia general  de ospitalitate i disponibilitate fa
de presa militar .

S-a întâmplat s  fie chiar în ziua în care comandantul Grupului de 
Nave Auxiliare, c pitanul Nicolae Dumbrav , împlinea 32 de ani. i-a
aniversat ziua, cum se spune, prin munc , la datorie, punctat  totu i,
dup  amiaza târziu de vizita comandantului Sec iei, c pitan-comandorul 
Ion Zaharia.  Una din diferen ele fa  de navele de la mare ale For elor
Navale i, în acela i timp, una din dificult i, este echipajul foarte redus 
care încadreaz  navele fluviale. Trei, cinci sau opt este num rul de 
marinari care încadreaz  navele, inclusiv comandantul, i trebuie s
recunoa te i c  este destul de dificil s  acoperi toate misiunile. De 
aceea, l-am v zut pe buc tarul de pe Fortuna, militarul Gheorghe 
Munteanu, îndeplinind mai multe roluri, inclusiv la manevr , în bluza 
alb  de buc t rie. Exemplul este doar unul întâmpl tor i poate nu cel 
mai elocvent, dar subdimensionarea echipajelor este real .

Nimic deosebit, nimic spectaculos în aceste exerci ii, dar trebuie s
preciz m aici c  îns i misiunile acestor nave, fie de c r u i necunoscu i
în folosul marinei sau al comunit ii, fie ca nave de comandament, nu sunt 
de natur  s  le aduc  în prim plan. Numai atunci când natura î i revars
furia ajung subiecte de tiri. Doar întâmplarea a f cut s  îi surprindem 
într-o misiune de instruc ie, deoarece pentru Grupul de nave Auxiliare 
„sezonul” de var  al misiunilor specifice, cu ghilimelele de rigoare i
formulat astfel doar pentru a-l delimita de cel de iarn  al ghe urilor sau 
cel de prim var  al inunda iilor, este în plin  desf urare.

Lupta cu „fl c rile” i lichidarea incendiului.

NC Fortuna, gata s  fie luat  la ureche de SFRS 591.

Mm2 Lauren iu T nas  ac ionând cu „lotca” personal
în sprijinul presei militare de marin .



For elor Navelor din Europa i de Flota a 
6-a a Statelor Unite de a strânge leg turile
cu partenerii din zona M rii Negre i
din Europa. Pe timpul acestor exerci ii 
scafandrii americani ambarca i la bord 
au lucrat în comun cu scafandrii rilor 
gazd  pentru familiarizarea cu tehnicile 
de scufundare, cu echipamente i tehnic
specific  pentru a încuraja munca într-un 
mediu de tip „joint”. Înainte de a veni în 
România, USNS Apache a desf urat 
exerci ii similare în Albania, Fran a, Croa ia 
i Bulgaria. 
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Text i foto:
Bogdan DINU

„Cenu \reasa” Divizionului Nave Scafandri sau„Cenu \reasa” Divizionului Nave Scafandri sau

Despre scafandrii de mareDespre scafandrii de mare 
adâncime români [i „tribul”adâncime români [i „tribul” 
celor de pe Apachecelor de pe Apache
Meseria adâncurilor - între gloria trecutului i existen a unei minime dot riMeseria adâncurilor - între gloria trecutului i existen a unei minime dot ri

Cam o dat  la doi ani scriem despre 
scafandrii de mare adâncime din For ele
Navale Române. Aceasta, atunci când 
destinul nu hot re te necru tor s  mai 
r pesc  un scafandru colegilor i familiei, 
a a cum s-a întâmplat anul trecut, i
suntem nevoi i s  consemn m sec i trist 
evenimentul în paginile revistei noastre. 
Paradoxal, regularitatea demersului nostru 
jurnalistic nu se datoreaz  vreunui ciclu de 
preg tire sau instruc ie i nici m car unor 
misiuni repetabile. Motivul este unul singur: 
Apache. Nu ne referim la tribul indian 
cu acela i nume, ci la USNS Apache,
remorcherul oceanic subordonat MSC-
Naval Fleet Auxiliary Force (Military Sealift 
Command – Comandamentul Transportului 
Maritim Militar) i MSDU 2, Deta amentul
2 (acronimul se refer  la Unitatea Mobil
de Salvare i Scafandri 2). Din anul 2000, 
la doi ani odat , uneori în alternan  cu 
USNS Mohawk, ne viziteaz  regulat i se 
antreneaz  în comun cu scafandrii de mare 
adâncime din For ele Navale Române.

Anul acesta, USNS Apache, a efectuat 
o escal  la Constan a, între 21 i 30 iunie, 
iar vizita poate fi considerat  o dovad  a 
angajamentului marinei militare americane 
de a construi un parteneriat puternic cu 
România. Este cea de-a cincea escal  a 
navei dintr-o serie de exerci ii în sprijinul 
obiectivelor urm rite de comandamentul 

Check-listuri i rutin
Acestea ar fi informa iile care pot fi ob inute 

din orice comunicat de pres . La nivelul 
realit ii practice, „familiarizarea” scafandrilor 
no tri cu echipamentele americane nu ar 
fi termenul cel mai potrivit, ei fiind vechi 
cuno tin e ale partenerilor americani. La 
exerci ii au participat reprezentan i ai ambelor 
grupuri de scafandri de mare adâncime, atât 
de pe RMS Grozavu cât i de pe Grigore 
Antipa, 12 oameni în total, atât cadre 
militare cât i angaja i civili (4). Chiar a doua 
zi au avut loc primele scufund ri, în portul 
Constan a la pupa USNS Apache, echipele 
de doi scafandri fiind formate exclusiv din 
români, cu scafandrul de siguran  american. 
Ne-a impresionat din nou accentul pus pe 
siguran a oamenilor i procedurilor care 
doar aparent este ridicol i infantil  prin 
bifarea unor check-listuri. „Ceea ce trebuie 
adaptat este seriozitatea cu care se face 
orice activitate de scufundare, începând de 
la eful de antier de scufundare, tehnicieni 
i scafandri, un lucru care nu las  loc nici 

interpret rii, nici rutinei. Chiar dac tii 
activitatea i o faci de zece ani, trebuie s  o 
faci dup  algoritm, dup  check-list, r spunzi 
la acelea i întreb ri, stai cu hârtia în fa
pentru c  nu este nici o ru ine i a a se 
procedeaz  în toate marinele serioase”, ne-a 
declarat c pitan-comandorul Valentin B lu ,
eful Sec iei interven ie-salvare cu scafandri 

de mare adâncime a Divizionului Nave 
Scafandri i cel care a coordonat activit ile 
din partea român .

Revenirea la suprafa  dup  prima scufundare efectuat  la 
cheu în portul Constan a, chiar la pupa USNS Apache.

36

T iere subacvatic  la 16 metri 
Zilele urm toare a urmat o recunoa tere 

cu RHIB-urile a raionului de scufundare, 
cercetarea subacvatic  a acestuia i
stabilirea locului de ancorare pentru etapa 
urm toare când au avut loc scufund rile în 
mare. A participat doar nava Grigore Antipa
deoarece RMS Grozavu, de i ancorat 
în imediata apropiere (toate navele au 
ac ionat în raionul Agigea), a fost angrenat 
în exerci iul Cooperative Mako 06. În mare, 
timp de trei zile, echipele mixte scufundate 
de la bordul lui USNS Apache au efectuat 
t ieri subacvatice la un poligon improvizat 
pe un fund mâlos în care intrai pân
la brâu, la 16 metri adâncime, urca i i
coborâ i cu binecunoscutul „co ”, platforma 
manevrat  cu macaraua de la bord. 
C pitan-comandorul Valentin B lu : „Din
p cate trebuie s  ne orient m c tre alte 
zone, curen ii, zona litoral , nu mai permit 
efectuarea de astfel de activit i cu o bun

vizibilitate în acest 
raion, mai ales c  sunt 
activit i de preg tire i
cel de sub ap  trebuie 
s  urm reasc  cu 
aten ie to i pa ii care 
se fac. Probabil c  în 
viitor vom executa i
scufund ri la adâncimi 

mai mari, tot cu echipamentele i resursele 
partenerilor americani, prin identificarea 
unei epave, nu foarte departe, dar la o 
adâncime între 35-45 de metri i vom lucra 
acolo. Adic , peste doi ani, de i ei încearc
s  vin i la anul deoarece, dup  cum 
au declarat, cea mai mare seriozitate au 
întâlnit-o la scafandrii români.”

Red diver, green diver
Fiecare scufundare este precedat

de instructaje, echipare, verific ri ale 
echipamentelor, aerului, comunica iilor, 
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etan eit ii, c tii, pumnalului, bifarea 
unei liste aproape nesfâr ite, atât pentru 
scafandrul verde cât i pentru cel ro u. 
A a se fac scufund rile, f r  nume, cu 
identificarea dup  culori. Dup  care 
urmeaz  coborârea în ap , bulele de aer 
i a teptarea, punctat  de conversa iile 

scafandrilor i reapari ia la suprafa .
Totul într-o or , din care scufundarea 
reprezint  doar 20 de minute. Au fost 
prezen i tot timpul comandan ii celor 
dou  grupuri de scafandri de mare 
adâncime, c pitanii Lauren iu Cocea (de 
pe Grigore Antipa) i Cristian Gheorghiu 
(de pe RMS Grozavu) dup  cum am 
remarcat i câteva cuno tin e mai vechi 
cum ar fi Mm2 Constantin Grosu (cel 
care a intervenit la Centrala Nuclear  de 
la Cernavod ) sau Mm1 Dorel Sab u i
Georgel Cristocea. F r  probleme, f r
incidente, aproape în rutin , de fiecare 
dat  transfera i cu amabilitate de c tre 
americani cu RHIB-ul lor. 

Verificarea check-listurilor de c tre PO1 Dustin E.Sullivan 
(MSDU 2, Det.2) scafandru clasa I i eful scufund rii. În 

fundal, scafandrii gata de scufundare.

Echipa mixt  de scafandri în „co ul” care îi va coborî 
de la bordulu USNS Apche la 16 metri adâncime 

pentru lucr ri de t iere subacvatic .



bulgari. Vorbind îns  la 
nivelul scufund rilor, 
cred c  sunt la acela i
n i v e l  p r o f e s i o n a l . 
E s t e  a d e v r a t  c
a u  a c h i z i i o n a t 
echipament nou. A fi 
scafandru în marin
rep rez in t ,  pen t ru 
mine, realizarea vie ii 
mele, m  face s  fiu mândru, pe mine i
familia mea. E dificil s  promovezi, e greu 
s  ajungi ef de scufundare, e un proces 
îndelungat, nu oricine poate ajunge în 
aceast  func ie, ci doar cei mai buni”, 
ne-a declarat PO1 Dustin E.Sullivan, 
scafandru clasa 1.

Un echipaj civil
Despre USNS Apache i statutul 

navelor operate de MSC am mai scris 
acum doi ani. S  mai spunem c  num rul
remorcherelor oceanice operate de MSC 
a sc zut la patru (USNS Catawba (T-ATF 
168), USNS Navajo (T-ATF 169), USNS
Sioux (T-ATF 171) i USNS Apache (T-ATF 
172)) i în principal sunt utilizate pentru 
remorcaj i ca platforme pentru scafandrii 
marinei pentru recuperarea avioanelor i
navelor scufundate. Partea interesant  este 
c  echipajul, inclusiv comandantul, este 
format din personal civil, la bord existând 
(pentru opera ii i comunica ii) i patru 
militari. L-am rugat pe Charles R.Rodriguez, 
comandantul navei din 1999 i o mai veche 
cuno tin  a noastr , s  ne precizeze 
care ar fi avantajele i dezavantajele 

unei astfel de func ii: 
„Dezavantajele ar fi c
nu am autoritatea pe 
care o are un ofi er din 
US Navy. Avantajul este 
c  dup  patru luni de 
misiune pot s  plec în 
vacan , salariul este 
mai bun, comparabil 
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„F r  num r”
De i nu suntem partizanii compara iilor

de genul „cum e la ei, cum e la noi” i cu 
riscul de a sup ra pe cineva nu putem s
nu consemn m faptul c  documentarea 
pentru acest articol a fost un act de voin ,
mai exact asigurarea mijlocului de transport 
în raion. Timp de aproape trei ore a trebuit 
s  st m ag a i de telefon, deranjând un 
amiral, ofi eri operativi, comandan i de 
unit i, comandantul Flotei i al Centrului 
de Scafandri pentru a putea fi transportat 
cu un SRS ( alup  de remorcare i salvare) 
dincolo de gura portului, dup  dig, la 
Agigea. Spre compara ie, întoarcerea 
în portul militar s-a realizat cu RHIB-ul 
americanilor, la o simpl  solicitare verbal ,
iar aprobarea i sprijinul Military Sealift 
Command Europe de la Napoli (aceasta 
pentru c  am dorit noi i nu pentru c  am fi 
avut probleme la bord, disponibilitatea fiind 
total  din partea partenerilor americani) s-a 
rezolvat printr-un e-mail. Desigur, multe 
in de buget, resurse i dotare. Amuzant, 
la prezentarea navei, americanii nu tiau
exact, pe lâng  cele dou  RHIB-uri, 
câte „zodiacuri“ au la bord, cuvântul 
folosit fiind „multe”, „f r  num r”, cum ar 
spune românul. Tot pentru compara ie, la 
exerci iul Cooperative Mako 06, scafandrii 
români i-au cump rat pe banii lor benzina 
necesar  b rcilor. Lucr m într-un sistem 
militar, exist  un lan  de comand , se 
ac ioneaz  pe baz  de ordine, totu i, vorba 
cuiva: „ceva, undeva, nu se leag ”.

„Orice scufundare 
este o experien  nou ”

MSDU 2 este una din cele dou
unit i care asigur  îndeplinirea misiunilor 
specifice pe coasta de est a Statelor Unite, 
de fapt pe întregul litoral al rii, inclusiv 
misiuni de ase sau 12 luni în Europa. 
Fiecare unitate are opt deta amente 

specializate fie pe mare adâncime, salvare 
sau c utare. MSDU 1 este localizat  în 
Hawai i opereaz  în partea Pacificului. 
Fiecare deta ament dintr-o astfel de 
unitate opereaz  independent, de regul
ambarcat  la bordul unei nave, i are la 
bord, în containere i în magaziile navei, 
toat  dotarea i logistica necesare unei 
interven ii: barocamer , echipamente de 
scufundare, b rci, tehnic  specific , inclusiv 
sal  de gimnastic , toate în containere 
fixate pe puntea pupa. Comandantul 
deta amentului 2 este CWO Peter Sharpe: 
„Este pentru a doua oar  când lucrez cu 
scafandrii români, prima oar  am f cut-o
acum cinci ani pe „USS Grapple”, este ca 
i cum a  reveni acas  din nou i m  bucur 

s  constat progresele realizate între timp. 
Îmi place s  lucrez cu scafandrii români 
deoarece to i avem ceva în comun, to i
respect m acelea i proceduri sub ap ,
dar în acela i timp, fiecare scufundare 
este o experien  nou . To i împ rt im
aceea i pasiune pentru scufundare i
pentru valorile scafandreriei. Nivelul de 
preg tire al scafandrilor români este 
impresionant. Sunt foarte bine preg ti i
pentru mai multe paliere de scufundare i
în acela i timp se adapteaz  foarte u or. În 
leg tur  cu Marea Neagr , nu cred c  este 
mai periculoas  pentru scufund ri decât 
alte zone, poate doar în prima zi când am 
f cut exerci ii în port, deorece coboram de 
la suprafa a apei i nu vedeam nimic. Dar 
aici la Agigea, vizibilitatea este mai bun i
ne putem bucura mai mult de scufundare.”
Am c utat s  afl m care sunt impresiile 
efului de scufundare: „Din câte am v zut,

scafandrii români sunt profesioni ti i chiar 
exper i. Cu câteva zile înainte am lucrat 
cu scafandrii bulgari i, din cât îmi dau eu 
seama, se pare c  scafandrii români au 
mai multe resurse i echipamente, cum 
sunt cele de pe „Grigore Antipa” pentru 
scufundare în satura ie i, oricum, se 
pare c  îi dep e sc în experien  pe cei 

Scafandrii de mare adâncime români urc  la bordul USNS Apache în portul Constan a. Ultimele verific ri înainte de scufundare.

cu cel din marina comercial  (ca urmare a 
unei în elegeri cu US Navy deoarece, chiar 
dac  suntem angaja i ai guvernului suntem 
reprezenta i de sindicate). Am fost ofi er în 
marin  timp de ase ani, am fost comandant 
civil i pentru mine e mai bine, este mai 
confortabil, de i cunosc mai mul i ofi eri 
care nici nu vor s  aud  de a a ceva. Tot la 
dezavantaje ar fi i faptul c  la militari vârsta 
minim  de pensionare este mai mic  (dup
20 de ani de serviciu), în timp ce eu trebuie 
s  am 30 de ani de munc i vârsta de 55. 
Dar via a este mult mai relaxat  la bordul unei 
astfel de nave. De exemplu, din 1999 am stat 
aproape tot timpul în Mediterana ceea ce 
este un avantaj. Un ofi er ajunge, poate, doar 
de trei ori în carier  în Mediterana.”
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Încredere – 
dotare - performan e

Ultima misiune a scafandrilor de mare 
adâncime din For ele Navale Române 
a avut loc la sfâr itul lunii mai când au 
analizat i expertizat modul în care a 
fost scufundat inta de la lansarea de 
rachete din cadrul exerci iului Litoral 
2006. Misiunea a inclus scufundarea 
celor dou  balize care se aflau între ape. 
În rest, ore de scufundare de rutin , orele 
minime necesare p str rii categoriei a 
II-a i cam atât. „Cred c  trebuie s  fim 
privi i cu încredere de c tre cei care ne 
conduc i s - i manifeste încrederea în 
ceea ce facem noi acolo i s  ne dea 

mai des ocazia s  dovedim ce putem 
face. Categoric, la ora actual , suntem 
„Cenu reasa” divizionului. Cu riscul de a 
sup ra, dar aceasta este realitatea. Acum 
am f cut i noi o paralel  cu dotarea 
americanilor, care nu au venit cu tehnic
de ultim  or , ci cu echipamente care 
le folosesc zilnic, Mark 21, care se pot 
considera deja echipamente de genera ie 
veche, dar func ioneaz  impecabil”, ne-a 
precizat c pitan-comandorul Valentin 
B lu

Probabil c  într-o prim  etap  ar 
trebui s  se identifice cu exactitate 
misiunile i priorit ile scafandrilor de 
mare adâncime, oameni cu o reputa ie 
aparte. Dup  experien a dobândit
în SEAL sau EOD cei mai buni devin 
scafandri de mare adâncime. Este 
o meserie grea, este chiar meseria 
adâncurilor. i viitorul scafandrilor de 
mare adâncime din For ele Navale 
Române este neclar ca i resursele 
alocate, la limita subzisten ei. C  va 
r mâne un singur grup sau dou  grupuri 
diminuate, important este asigurarea 
unei dot ri minime pentru c , dup
cum ne declara c pitan-comandorul 
Valentin B lu , „... totul pleac  de la 
încredere. Dac  omul nu are încredere 
în echipamentul cu care se scufund  nici 
performan ele nu sunt cele pe care le 
dorim. Exist  o anumit  fric  atunci când 
tii c  te duci cu o vest  cârpit  sau ai un 

detentor care se poate bloca sau îl ai pe 
al doilea, dar nu e foarte bun. Trebuie s
ai o minim  dotare.”

Scafandri în echip  mixt . În prim plan, c pitan-comandorul Valentin B lu , comandantul Sec iei Interven ie-Salvare Scafandrii de mare adâncime.

USNS Apache în timpul scufund rilor din raionul Agigea.
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C pitan ing. Mihai EGOROV

Povestea începe
5 decembrie 2005. Cei opt ofi eri de 

marin  selec iona i, în urma  unor probe 
dificile, începeau preg tirea la coala de 
Aplica ie pentru For ele Aeriene „Aurel 
Vlaicu” (SAFA) de la Boboc. Obiectivul 
tuturor: s  le formeze, într-un singur an, 
capabilit ile necesare noii profesii, cea 
de pilot pe elicopter. Provocare i team :
provocare pentru c  era ceva nou, atât 
pentru For ele Navale cât i pentru For ele
Aeriene, team  de a nu reu i s  transformi 
marinarii în pilo i într-un timp atât de scurt.

Pe parcursul celor apte luni de preg tire 
pân  la brevetare, le-am urm rit eforturile, 
perseveren a i progresele realizate. 
Dup  cum ne-au spus atât cursan ii dar 
i instructorii lor, au fost luni dificile, cu 

program infernal de preg tire teoretic
i câte 100 de ore de zbor pe elicopterul 

IAR-316B Allouete. Încet, încet, marinarii, 
care i-au dorit s  se transforme în pilo i de 
elicopter, au înv at ce înseamn  elicopterul, 
ce înseamn  s  zbori, au c p tat încredere 
c  pot struni p s rile de o el i s-au l sat
fascina i de frumuse ea zborului. 

Preg tire intens i temeri
Joi, 6 iulie 2006. Al turi de patru 

sublocotenen i, absolven i ai Academiei 
For elor Aeriene, cei opt ofi eri de marin
care au ales s  se transforme în pilo i de 
elicopter, au sus inut examenul de brevetare. 

Pe fondul unei tensiuni inerente oric rui 
examen, briefingul de diminea  a fost urmat 
de preg tirea pentru zbor desf urat  pe 
aerodrom. Se pun la punct ultimele detalii 
ale misiunii din acea zi, se reamintesc pentru 
a câta oar , procedurile în diferite situa ii.
Calmul este necesitatea de baz  a zilei. 
Dar, ce se va întâmpla în aceast  zi? „Ast zi 
va fi ultimul zbor pe elicopterul IAR-316B. 
Ne consider m preg ti i, dar întotdeauna 
exist  loc de mai bine i întotdeauna ne 
vom preg ti temeinic i ne vom însu i tot 
mai multe cuno tin e, pentru c  în aceast
arm  trebuie s  înv m în fiecare zi, s
ne aprofund m cuno tin ele teoretice i
practice”, ne-a precizat locotenentul Petre 
Pavlov, a teptându- i rândul la zbor.  

Volumul mare de cuno tinte de acumulat 
a fost unul din factorii de îndoial  c  în apte 
luni, ofi erii de marin  vor putea s  devin
pilo i. „Trebuie s  m rturisesc c  la început 
am avut o oarecare îndoial . Nu pot s  spun 
c  am crezut 100% într-o asemenea reu it ,

având în vedere volumul extraordinar de 
munc  ce era a teptat de noi. Dar, un lucru 
esen ial în aceast  reu it  a fost selec ia,
care al turi de motiva ie, a dus la aceast
reu it ”, ne-a m rturisit generalul de 
flotil  aerian  Liviu Burhal , comandantul 

colii de Aplica ie pentru For ele Aeriene. 
C pitan-comandor Petri or Chibulcuteanu, 
comandantul escadrilei elicoptere coal
IAR-316B: „A fost ceva nou, a fost o 
provocare, dar aceast  provocare ne-a 
determinat i pe noi s  lucr m cât putem 
de bine pentru ca acest program s  fie un 
succes. Au avut foarte mult de înv at i de 
muncit, dar s-au descurcat bine. Am zburat 
cu fiecare dintre ei, mi-a f cut pl cere s
lucrez cu ei, nu numai în calitate de pilot 
acolo lâng  ei la man ; ne-am în eles 
foarte bine, sunt ni te oameni maturi, tiu
ce vor s  fac  în via .”

Examenul final
Preg tirile elicopterelor pentru zborul din 

ziua stabilit i emo iile examenului i-au
pus amprenta pe evolu ia tinerilor aspiran i
la brevetul de pilot. Fiecare a avut planificat 
un zbor de aproximativ 40 de minute, timp 
în care a fost pus s  execute o gam  larg
de misiuni, trebuind s  conving  instructorii-
examinatori c  î i merit  brevetul. Zborul 
sta ionar, zborul în tur de pist  pentru 
însu irea procedurilor de decolare i
aterizare, zborul cu utilizarea macaralei de 
bord au fost doar câteva elemente testate 

Opt ofi]eri de marin\Opt ofi]eri de marin\ 
transforma]i în pilo]i de elicoptertransforma]i în pilo]i de elicopter

Zbor reu itZbor reu it
În noiembrie 2005, ideea preg tirii ofi erilor de marin ca pilo i de elicopter era privit oarecum cu scepticism. ErauÎn noiembrie 2005, ideea preg tirii ofi erilor de marin  ca pilo i de elicopter era privit  oarecum cu scepticism. Erau 
sceptici chiar i printre cei care gândiser i demaraser programul de formare a pilo ilor navali. Nimeni nu maisceptici chiar i printre cei care gândiser i demaraser  programul de formare a pilo ilor navali. Nimeni nu mai 
formase pilo i pe filier indirect , dar nici nu încercase acest lucru. i poate, chiar n-au fost pu ini cei care- i doreauformase pilo i pe filier  indirect , dar nici nu încercase acest lucru. i poate, chiar n-au fost pu ini cei care- i doreau 
ca acest program s e ueze. For ele Navale vor avea proprii pilo i? O utopie, i-au spus probabil nu pu ini.ca acest program s  e ueze. For ele Navale vor avea proprii pilo i? O utopie, i-au spus probabil nu pu ini.

Avia]ia
Naval\

Verific rile la aparatura elicopterului.

Foto: Florin Popoac
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de instructori. Conform planific rii, marinarii 
au urcat în al doilea schimb în elicopter. 
Patruzeci de minute de emo ii pentru cei 
afla i la man  - a a cum i-am sim it i
noi acolo sus, zburând împreun  cu ei 
-, patruzeci de minute de emo ii i pentru 
colegii care î i a teptau rândul. A teptarea
urc rii în elicopter s-a dovedit parc  mai 
grea decât zborul propriu-zis.

Primul marinar brevetat
Bucurie, îmbr i ri, realizarea unui vis. 

Primul ofi er de marin  brevetat ca pilot de 
elicopter î i termin  misiunea. Locotenent 
Bogdan Curc : „M  simt 
extraordinar, sunt pu in 
obosit, dar sunt primul 
pilot marinar care sunt 
brevetat i sper ca i de 
acum încolo s  fie la fel 
de bine. Zborul de ast zi
a fost mai dificil decât 
unul dintr-o zi obi nuit .
Am mai executat acest 
exerci iu, dar înc rc tura emo ional  a fost 
foarte mare. Nu am vrut s  ne dezam gim
instructorii i pe cei care au avut încredere 
în noi c  putem duce la bun sfâr it aceast
provocare.”

Timpu l  a  t r ecu t 
parc  prea repede pe 
aerodrom i marinarii, 
care i-au dorit s  devin
piloti, î i încheiau unul 
câte unul misiunea în 
aer. Locotenent Petre 
Pavlov: „Zborul de azi 
a fost greu, dar a ie it 

bine. Se putea i mai bine, dar emo iile 
i-au spus cuvântul. Exerci iul de ast zi a 

demonstrat c  munca de 100 de ore pe care 
am depus-o, n-a fost în zadar.” Locotenent
Emil B ncil : „Zborul de ast zi mi s-a p rut
foarte u or, dup  cele 100 de ore de zbor 

acumulate pân  acum. A fost exact ceea 
ce ne-am preg tit. Azi nu am sim it emo ii.”
Aspirant Marcel Cîrnu: „A fost un exerci iu
complex, în care a trebuit s  d m tot ce 
am acumulat mai bun în cadrul lunilor de 
preg tire. A fost munc , mult  munc .
Suntem mândri de noi i de cei care ne-au 
ajutat s  ajungem la acest nivel. Exerci iul
de ast zi a fost mai dificil. Emo iile unui 
examen final dep esc cu mult ceea ce 
înseamn  o normalitate. Toate mi c rile 
au trebuit s  fie controlate, am tr it fiecare 
clip  din elicopter altfel decât ar fi fost într-un 
exerci iu de zi de zi. La nivelul la care am 
ajuns, cerin ele instructorilor au fost altele; 
cred c  au fost un pic mai exigen i ast zi,
dar cred c  ne-am conformat ca atare.” 

Importan a momentului
La finalul celor dou  ore de zbor, urm rite 

de pe aerodrom i de contraamiralul de 
flotil  dr. Cornel Mihai, eful Instruc iei i
doctrinei din Statul Major al For elor Navale 
i generalul de flotil  aerian  Liviu Burhal ,

comandantul colii de Aplica ie pentru 
For ele Aeriene, to i cursan ii au reu it s
ob in  brevetul dorit. „Pentru For ele Navale, 
acest eveniment constituie o piatr  de hotar 
în programul elicoptere navale, un program 
care presupune atât instruirea echipajelor, 

a tehnicilor de bord, a pilo ilor, cât i
construc ia primului elicopter naval la IAR 
Ghimbav. Prin brevetare am dep it prima 
etap ; a tept m ca ace ti opt pilo i s  ofere 
For elor Navale, acelea i rezultate bune. 
Urmeaz  s  se preg teasc  pentru toat
gama de misiuni pe care le va desf ura
marina, adic : misiuni de c utare salvare pe 
mare (pe care For ele Navale le fac i acum, 
dar cu viteza specific , cu viteza unei nave), 
misiuni de c utare i atac a submarinelor, 
misiuni de cercetare, de transport în zonele 
de opera ii. Le mul umesc celor opt, pentru 
curajul i abnega ia de care au dat dovad
i pentru acest început extraordinar”, ne-a 

declarat contraamiralul de flotil  dr. Cornel 
Mihai. „Pentru coala de Aplica ie pentru 
For ele Aeriene (SAFA), acest curs a 
însemnat în primul rînd o provocare. Este 
o premier  în For ele Aeriene dar i în 
For ele Navale i
m  bucur c  SAFA 
a  con t r i bu i t  l a 
aceast  premier .
Este un succes 
ca re  va  t r ebu i 
în continuare s
demonstreze c
leg tu ra  d in t re 
For ele Navale i
For ele Aeriene 
se men ine. Am 
demonstrat c  putem fi o echip , c  putem 
lucra ca o echip . Faptul c  cei opt marinari 
au fost breveta i ast zi este o încununare a 
unor luni de munc ; o munc  care dincolo 
de orice, înseamn  satisfac ii. Sunt bucuros, 
sunt fericit al turi de colegii no tri din For ele 
Navale i doresc din tot sufletul colegilor 
no tri ast zi breveta i, s  fac  dovada 
acestui efort comun din aceast  perioad ”,
a precizat generalul de flotil  aerian  Liviu 
Burhal .

Ce urmeaz ?
Brevetarea a reprezentat doar finalizarea 

unei etape de preg tire pentru tinerii pilo i,
pentru care vor urma alte etape dificile. 
Ca pe întreaga perioad  a cursului de 
formare, l-am reg sit pe comandorul 
Tudorel Du , eful Centrului de conducere 
a avia iei din SMFN, al turi de tinerii pilo i.
„Momentul brevet rii are o mare înc rc tur
emo ional . El constituie un examen, care 
demonstreaz  tot ce a acumulat pilotul de 
la primul zbor pân  la ziua brevet rii. Este 
practic momentul profesionaliz rii. Pân  la 
brevetare el este un pilot în devenire, iar în 
momentul în care prime te brevetul de pilot 
i insigna, el este un pilot profesionist. Este 

îns , o prim  etap  extrem de important
i pentru cariera lor viitoare i pentru noi, 

cei care am demarat acest program. Mai 
avem mult de munc  pân  vom ajunge 
s  opera ionaliz m într-o prim  etap
un echipaj, apoi celelalte i s  execut m
misiuni cu elicopterele de la bordul navelor 
din For ele Navale. Urmeaz  înc  o etap
important  pe care o vom derula tot în 
For ele Aeriene: trecerea la zborul pe 
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În plin examen pentru ob inerea brevetului de pilot. La man , locotenentul Iulian Rotaru.

Foto: Cristian Sp tariu

Foto: Florin Popoac



elicopterul bimotor i cu avionic  modern ,
IAR 330 PUMA, urmând ca în anul urm tor
s  gândim mai multe faze de preg tire care 
s  ne apropie trecerea pe elicopterul naval 
i misiunile navaliz rii: apunt ri, lucrul cu 

sistemele de bord, zborul deasupra m rii
i instruc ia tactic  pe mare.”

Momentul tradi ional în „devenirea” 
tinerilor pilo i, botezul, nu s-a l sat prea mult 
a teptat i fiecare din cei opt au fost trecu i de 
instructori i personalul tehnic prin gr mada 
de m r cini aduna i special pentru eveniment. 
Atmosfera era îns  detensionat , a a c
proaspe ii pilo i i-au primit cu zâmbetul pe 
buze i stoicism, botezul. 

Festivitatea brevet rii
apte luni intense de preg tire le-au trebuit 

temerarilor absolven i ai Academiei Navale 
„Mircea cel B trân” s  treac  de la statutul 
de ofi er de marin  la cel de pilot pe elicopter. 
La câteva ore de la reu ita examenului de 
brevetare, în aula colii de Aplica ie pentru 
For ele Aeriene, s-a desf urat festivitatea 
de absolvire. Scurta retrospectiv  a cursului 
a fost urmat  de acordarea brevetelor de pilot 
i a insignelor aferente. Brevetarea ofi erilor 

de marin  a însemnat totodat i desp r irea 
acestora de coala de Aplica ie de la Boboc, 
cei opt urmând a se preg ti în urm toarele luni 
la baza aerian  de la Otopeni. „Acum apte 
luni eram nedumeri i, nu vedeam oarecum 
finalitatea muncii noastre. În acest moment, 
cu ajutorul instructorilor de zbor i profesorilor 
din aceast  institu ie, am reu it s  ne vedem 
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Am fost aici! Locotenentul Ionu  Ursescu, înmânând placheta 
comandantului colii de Aplica ie pentru For ele Aeriene, 

generalul de flotil  aerian  Liviu Burhal .
Family Photo. Ofi erii de marin  breveta i, al turi de contraamiralul 

de flotil  dr. Cornel Mihai i generalul de flotil  aerian  Liviu Burhal .

Joi, 29 iunie 2006, la coala Militar  de Mai tri i Subofi eri a 
For elor Aeriene „Traian Vuia“, prima grup  de mai tri militari de 
marin  a terminat cursul de specializare de nivel, în urm toarele 
specialit i: electromecanic i automatiz ri de bord de avia ie; 
armament, rachete, muni ii de avia ie i sisteme de lansare; 
aeronave i motoare de avia ie; radioelectronic  de bord. Timp 
de patru luni, mai trii militari de marin i-au însu it cuno tin ele 
teoretice necesare personalului tehnic pentru exploatarea în 
deplin  siguran  a elicopterelor care vor intra în dotarea For elor 
Navale. Pentru mai trii militari urmeaz  acum, o nou  perioad
de preg tire, de aproximativ o lun i jum tate, care se va 
desf ura la Baza aerian  de la Otopeni, unde vor face trecerea 
la exploatarea elicopterului IAR 330 PUMA. (M.E.)

visul cu ochii, acela de a zbura i ar trebui s
mul umim tuturor celor care ne-au ajutat s
ajungem aici”, le-a spus locotenentul Ionu
Ursescu, instructorilor i colegilor prezen i la 
festivitatea de absolvire. i pentru ca prezen a
primilor ofi eri de marin  transforma i în 
pilo i de elicopter, în cadrul SAFA, s  nu fie 
efemer , cei opt temerari, au oferit conducerii 
colii i instructorilor, din partea lor i a Statului 

Major al For elor Navale, o timon , vrând 
parc  s  simbolizeze leg tura dintre cele dou
categorii de for e. O leg tur  apreciat  de to i
cei prezen i la Boboc. Dac  marinarii au reu it 
s  se transforme în pilo i, am descoperit la 
Boboc i un pilot, care odat , ar fi vrut s  fie 
marinar. „Este o arm  de elit . Cu siguran
ne unesc idealuri comune i dac  stau s
m  gândesc, poate odat  am vrut s  devin 
marinar”, ne-a m rturisit  generalul de flotil
aerian  Liviu Burhal .

Cooperarea marinei cu avia ia este 
o necesitate, o condi ie a succesului în 
abordarea modern  a problematicii militare. 
Intrarea în serviciul For elor Navale a fregatelor 
Regele Ferdinand i Regina Maria, concepute 
s  aib  elicopter la bord, precum i înfiin area 
Componentei Aeriene în cadrul For elor 
Navale au reprezentat premisa necesit ii
avia iei navale. Iar reu ita examenului de 
brevetare sus inut de cei opt ofi eri de marin
face ca For ele Navale s  aib  în premier ,
proprii pilo i de elicoptere. Deschiz torii de 
drum în Avia ia Naval  au reu it. Urmeaz
alte luni de preg tire, urmeaz  ca primul 
elicopter navalizat s  intre în dotarea For elor 
Navale, urmeaz  s  îi vedem la lucru în zboruri 
deasupra m rii.

Cei opt ofi eri de marin  au brevetat. 
Urmeaz  botezul prin m r cini.

Foto: Florin Popoac

Foto: Florin Popoac

Comandorul Tudorel Du , felicitând tinerii breveta i.
A fost un pariu câ tigat.

Foto: Mihai Egorov
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Ap rut  sub denumirea de Grup Mass-Media 
(GMMFN) în 2002, prin unirea redac iilor revistei 
Marina Român i a redac iei radio-tv Scutul
Dobrogei, structura de pres  a For elor Navale 
Române contribuie prin mijloace specifice la 
îndeplinirea obiectivelor de imagine public ,
informare intern  a personalului i realizarea 
transparen ei activit ilor For elor Navale.

Despre presa militar i despre cei care o slujesc, se 
vorbe te în România din iulie 1859, când a fost înfiin at
prima structur  de pres  din Armata României. De atunci 
i pân  în prezent presa militar  a trecut prin numeroase 

transform ri care nu i-au fost de fiecare dat  favorabile, dar 
ziari tii au tiut întodeauna s  dep easc  greut ile. 

De obicei, presa militar  vorbe te - în imagini, cuvinte 
transmise în eter sau rânduri a ternute pe hârtie -, despre 
diferite evenimente sau momente din via a unit ilor i a 
oamenilor care dau via  acelor unit i. Despre pres
îns , se vorbe te destul de pu in, iar uneori uit m s
ne amintim de ea, chiar i de ziua ei. Red m în facsimil 
mesajele adresate presei militare (în care ne reg sim i
noi) de eful Statului Major al For elor Navale, viceamiral 
dr. Gheorghe Marin i de comandantul Flotei, comandor 
Dorin D nil .

Referindu-ne pu in la istoricul mass-media al For elor 
Navale, dup  momentul 89, trebuie s  v  reamintim c
primul num r al revistei Marina Român  a aparut pe 20 
decembrie 1990, într-un tiraj de 2.000 de exemplare, 
toate fiind difuzate gratuit în unit i militare. De asemenea, 
Scutul Dobrogei a fost prima redac ie teritorial  de radio 
i televiziune înfiin at  în anul 1991 pentru crearea i

men inerea imaginii publice a institu iei militare în zona de 
sud-est a rii. Restructurarea i reorganizarea Armatei 
a afectat i structura editorial  a Grupului, care are în 
prezent doar apte func ii. Lipsa unor func ii, precum i
unele dificult i de ordin tehnic, sunt suplinite în prezent 
îns , doar prin entuziasm. Produsele mediatice ale 
GMMFN, sunt în num r de trei, la fel de importante i
acoperind întreaga arie a mass-media: emisiune de radio 
i televiziune Scutul Dobrogei, precum i revista Marina 

Român .
În acest an, Ziua Presei Militare a fost marcat  printr-o 

serie de manifest ri organizate de Trustul de Pres  al 
Armatei (TPA), la care am participat ca reprezentant al 
GMMFN. Manifest rile au fost deschise de o dezbatere 
pe tema condi iei jurnalistului din România, onorat  de 
prezen a domnului Ion Cristoiu i în care au fost punctate 
aspecte privind identitatea i dificult ile jurnali tilor militari. 
Vineri 21 iulie, într-o loca ie nonconformist , asemeni 
acestei profesii, trandul Tei 2, din capital , a avut loc 
s rb toarea celor care i-au legat existen a de cea a 
presei militare. Au inut s  fie al turi de reprezentan ii 
publica iilor categoriilor de for e, de jurnali tii din TPA, 
ministrul ap r rii, Teodor Atanasiu, eful Statului Major 
General, general dr. Eugen B d lan, contraamiralul de 
flotil  dr. Cornel Mihai, reprezentan i ai conducerii MapN, 
jurnali ti i civili, colaboratori i prieteni ai presei militare. 
În discursurile inute, s-a reafirmat ideea necesit ii unei 
independen e jurnalistice pentru presa militar , datoare s
promoveze imaginea nedeformat  a Armatei, a For elor 
Navale Române, atât în mediul militar, dar i în cel civil.

Încercând s  men inem ridicat tacheta exigen ei 
profesionale i s  facem ca produsele Grupului Mass-
Media al For elor Navale s  se ridice la nivelul cerut atât 
de editor, cât i de cititorii, ascult torii sau telespectatorii 
no tri, ne dorim ca personalul din For ele Navale s - i
aminteasc  de noi i atunci când au i atunci când nu 
au evenimente importante de semnalat i atunci când 
au nevoie de noi s  le mediatiz m activit ile i mai ales 
atunci când avem i noi nevoie de sprijin în solu ionarea 
diferitelor probleme.

Presa
noastr\

Presa militar\ - 
la aniversare
sau despre s\rb\toarea 
celor care mediatizeaz\ 
activitatea For]elor Navale

C pitan ing. Mihai EGOROV
Ziua presei militare la Bucure ti. Întâlnirea jurnali tilor cu Ion Cristoiu.

Grupul Mass-Media al For elor Navale în activitate. În stânga c pitan Mihai Egorov i Cristian Sp tariu. În dreapta, Bogdan Dinu.

Grupul Mass-Media al For elor Navale în activitate. În stânga Olivia Bucioac . În dreapta Codru  Burdujan.

Grupul Mass-Media al For elor Navale 
în activitate. Robert Stoian (în plan apropiat) 

i Cristian Sp tariu.

Camera video profesional , i laptopul conectat la Internet,  
dotarea studioului M100, prin care s-a mediatizat exerci iul

Dun rea 06 în timp real.

Foto: Eugen Mihai Foto: Eugen Mihai

Foto: Bogdan Dinu Foto: Cristian Sp tariu

Foto: Cristian Sp tariu Foto: Bogdan Dinu

Foto: Robert Stoian

Foto:Codru  Burdujan
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Luni 10 iulie. În acordurile fanfarei i în 
sunetul sirenelor navelor din port, condus de 
oficialit i i de privirea înl crimat  a celor dragi, 
nava coal Mircea a plecat, luni 10 iulie, într-
un mar  în Marea Neagr . Pentru cei de la bord 
triste ea desp r irii a fost repede înlocuit  de 
efectele produse de marea zburlit . Chiar de la 
ie irea din rad , velierul coal  a fost întâmpinat 
de o mare de gradul 3-4, cu berbeci a c ror 
spum  ajungea uneori pân  pe dunet . Om cu 
bogat  experien  a m rii, comandantul navei, 
comandorul Dinu Sorin Pamparau a ordonat, la 
sfâr itul zilei, prima urcare în arborad . Efectul 
a fost cel scontat, emo iile primei ascensiuni, 
desf urat  dup  un instructaj cu to i cade ii, 
anulând aproape în totalitate, efectul r ului de 
mare. Odat  stabilite regulile de baz  ale lucrului 
în arborad , de la baza sarturilor, primii studen i
ai Academiei Navale „Mircea cel B trân” i elevi 
ai colii de Mai tri a For elor Navale „Amiral Ion 
Murgescu”, au început, în grupe de câte patru, 
ascensiunea din babord pân  în gabie urmat
de coborarea prin tribord. Fie c  au urcat în 
arborele trinchet, cum a fost cazul studen ilor, 
sau pe arborele centru, pentru elevi, emo iile 
au fost diferite. Surprinz tor, dup  cum ne-a 
declarat maistrul militar clasa a III-a Romeo 
Pascu, unul din membrii echipajului care a 
supervizat din arborad  activitatea cade ilor, 

Alma
Mater

la sfâr itul primei zile printre cei mai buni se 
situa i o fat , studenta Nicoleta Coman.

Mar i 11 iulie. De diminea  s-a ordonat 
oprirea motoarelor i nava a r mas în deriv
pentru tot restul zilei. A fost o zi grea pentru echipaj 
care a început învergarea navei, adic  ridicarea 
i fixarea velelor pe vergi. Cade ii au continuat 

familiarizarea cu escaladarea i coborârea 
din arborad , urcând de data aceasta pân  la 
crucet . S-au f cut primele „preselec ii” i op iuni 
din partea efilor de faruri pentru repartizarea 
ulterioar  pe vergi, în func ie de aptitudini.

Miercuri 12 iulie. Dup  mar ul de noapte 
a urmat o nou  zi în deriv  pentru acelea i
opera iuni: continuarea înverg rii i urcarea 
în arborad  a cade ilor. La cade i cel mai 
semnificativ lucru a fost repartizarea pe roluri 

în arborad i pe vergi. La l sarea serii o alt
premier  pentru cade ii de la bord: prima bra are 
a vergilor, cu poticnelile de rigoare, stâng ciile i
îmbulzeala primelor încerc ri. 

Joi 13 iulie. Cu o zi înainte de fiecare 
escal , la bord se execut  program de 
cur enie, „lustruindu-se” toat  nava. Cea mai 
cunoscut i în egal  m sur , dificil  opera ie 
este bricuirea pun ii, adic  cur area cu nisip i
ap  a tuturor pun ilor navei, efectuat  de cade i
sub supravegherea membrilor echipajului. 
Opera iunea a fost urmat  de furbi area 
obiectelor din alam  de la bord ( i nu sunt pu ine!). 
Datorit  c ldurii excesive, comandantul navei a 
permis sc ldatul în mare liber . Organizat dup
toate regulile, cu bombardul la ap , scafandri de 
siguran  la prova i pupa, înot tori de serviciu 
la bord, sc ldatul a constituit bucuria întregului 
echipaj.

Vineri, 14 iulie. La primele ore ale dimine ii 
ne afl m la intrarea în golful Novorossisk 
(Tsemesskaia) de unde am fost prelua i de o 
nav  a G rzii de Coast  ruse care ne-a înso it 
pân  în port. Situat în regiunea Krasnodar, 
Novorossisk este cel mai important port al 
Rusiei la Marea Neagr , reprezentând leg tura 
Rusiei cu Asia, Orientul Mijlociu, Africa, zona 
Mediteranean i America de Sud. Pe cheu ne 
a teptau oficialit ile locale dar i reprezentan ii 
diplomatici ai Romaniei, domnul Corneliu 
Ionescu, consulul de la Rostov pe Don, i
colonelul Lucian Marius Ivanov, ata atul 
militar al României la Moscova. Prima zi a fost 
rezervat  primirilor i vizitelor oficiale efectuate 

File de jurnal de bordFile de jurnal de bord

Un nou mar de instruc]ieUn nou mar  de instruc]ie 
pentru Nava {coal\ Mirceapentru Nava {coal\ Mircea
În perioada 10 iulie-10 august, NS Mircea execut  un mar  de instruc ie i reprezentare în apele M rii Negre, 
având la bord 51 de studen i i 3 studente de la Academia Naval  „Mircea cel B trân“, 43 de elevi i 5 eleve de 
la coala Militar  de Mai tri a For elor Navale „Amiral Ion Murgescu” i doi cade i turci. 

Text i foto:
Bogdan Dinu

Cade ii transportând vela gabierului mare la puntea centru în 
vederea inverg rii. Invergarea navei a debutat în a 

doua zi a mar ului i, de i este efectuat  de membrii 
echipajului cade ii au participat în mod activ.

grandioas  care se afl  în partea inferioar  a 
celebrelor sc ri Potemkin, complex architectural 
care se înscrie perfect în panorama portului 
i a golfului. A rezultat un aflux neobi nuit de 

vizitatori, aproape 2000 pentru cele trei zile 
de escal .

Luni 24 iulie 2006. Studen ii au vizitat 
Academia Maritim  Na ional  Odessa, 
una dintre cele mai prestigioase institu ii 
de înv mânt superior din Ucraina. De 
asemenea, elevii colii Militare de Mai tri a 
For elor Navale „Amiral Ion Murgescu“ au 
vizitat Colegiul maritim „A.I. Marinesco“ care 
preg te te speciali ti în domeniile naviga ie, 
exploatarea instala iilor energetice navale, 
organizarea transporturilor i transbord rilor 
maritime.

Mar i 25 iulie 2006. Diminea , comanda 
navei împreun  cu un pluton de cade i i cu 
personalul Consulatului General al României la 
Odessa, au participat la un ceremonial militar 
în parcul central Shevcenko, la monumentul 
marinarului necunoscut. Dup  amiz i seara au 
fost mai pu in obi nuite pentru membrii echipajului 
navei, datorit  faptului c  la bord consulul 
general, Cerasela Nicola  a oficiat o cununie 
civil . Este vorba de Teodor Lesnic din Tulcea, 
care s-a c s torit cu Lyubova Bauch, i care 
au dorit ca ceremonia scurt  dar emo ionant ,
s  se desf oare la bordul NS Mircea, p mânt 
românesc. Comandorul Dinu Sorin Pampar u, a 
oferit mirilor o timon  realizat  din saul . A urmat 
un impresionant spectacol sus inut de ansamblul 
folcloric „Dor Basarabean“, la puntea centru. 
Spectacolul a polarizat i interesul turi tilor de pe 
esplanada g rii maritime aduna i în num r mare 
s  priveasc  desf urarea de muzic  popular
i spirit autentic românesc. Am p r sit Odessa în 

diminea a zilei de 26 iulie cu destina ia Constan a
pentru o scurt  escal  tehnic  de numai 4 ore. 

Escala, de patru ore, de vineri 28 
iulie, marcheaz  încheierea primei p r i a 
mar ului, urm toarea destina ie fiind portul 
Samsun din Turcia.
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de comandorii Mircea Rusmanic , comandantul 
mar ului i Dinu Sorin Pampar u, înso i i de 
Mihaela Zabolodni, ofi erul de rela ii publice de 
la bord, la Prim ria ora ului i la comandantul 
portului. La sugestia lor, cade ii, au vizitat ora ul 
îmbr ca i în uniforme albe, stârnind interesul i
curiozitatea localnicilor dornici s  afle cât mai 
multe despre velierul coal  românesc. A doua 
zi, s-au depus coroane de flori la Monumentul 
„Focul Ve nic”, ridicat în memoria eroilor sovietici 
c zu i în cel de-al doilea r zboi mondial, aflat în 
centrul ora ului, în imediata vecin tate a portului. 
A urmat vizitarea Academiei Navale de Stat 
„Feodor Feodorovich Usacov” care preg te te 
5000 de studen i, din care 800 de fete, numai 
pentru marina comercial . S-a disputat un meci 
de fotbal în sal  între echipa cade ilor de la 
bordul NS Mircea i cea a Academiei Navale de 
Stat, pierdut de ai no tri la patru goluri diferen .
Revan a ne-am luat-o, prin prezen a impecabil
a cade ilor români pe str zile Novorossiskului 
dar i prin coada format  de turi ti i localnici la 
schela navei pentru vizitarea velierului. Ploaia 
care nu a încetat toata ziua nu a împiedicat fluxul 
de vizitatori interesa i de nav i echipaj. 

Miercuri 19 iulie 2006. Chiar privit de 
pe mare Sevastopolul impresioneaz  prin 
dimensiunile sale, fiind format de fapt din trei 
ora e: Sevastopol, Inkerman i Balaklava. 
Înso i i de remorchere, am acostat aproape 
de gara ora ului. Pe cheu am fost a tepta i
de locotenent-colonelul Radu Filip, ata atul
militar al României la Kiev i de comandorul 
Yuriy Suchilin, loc iitorul efului Statului Major 
al For elor Navale Ucrainiene, pe probleme 
de rela ii interna ionale. A urmat întâlnirea 
comandorilor Mircea Rusmanic i Dinu Sorin 
Pampar u cu contraamiralul de flotil  Viktor 
Maximov, loc iitorul efului Statului Major al 
For elor Navale Ucrainiene. Programul oficial 
al zilei s-a încheiat cu o cin  oferit  de gazde. 
Pentru cade i i echipajul navei au urmat 
primele ore petrecute în Sevastopol, un ora

frumos cu peste 2000 de monumente istorice, 
cvasitotalitatea lor fiind dedicate r zboiului 
Crimeii i celui de-al doilea r zboi mondial. 
Cea de a doua zi a escalei la Sevastopol a 
debutat sub semnul unei ceremonii simple 
dar emo ionante. Comandorul Dinu Sorin 
Pampar u a împlinit în aceast  zi, de 19 iulie, 
55 de ani, vârst  de pensionare a cadrelor 
militare, acesta fiind ultimul mar  în care se 
afl  la comanda navei. A fost i prima zi în care 
nava a putut fi vizitat  de c tre public, dar loca ia 
navei, undeva la cap tul golfului Sevastopol cu 
dificult i de acces pentru vizitatori a condus la 
un num r redus al acestora. Evenimentul cel 
mai important al celei de-a treia zile a escalei 
de la Sevastopol a fost reprezentat de vizita 
unei delega ii formate din 25 de cade i i 5 
ofi eri, condus  de c pitan-comandorul Daniel 
Dia, eful practicii de la bord, la Institutul Naval 
„P.S. Nahimov“. 

Sâmb t  22 iulie 2006   A doua zi dup
plecarea din Sevastopol, la bordul navei s-a mai 
înregistrat o premier  în rândul cade ilor, una din 
multele premiere pentru cei care înva  ABC-ul 
marin riei. Mai exact, este prima naviga ie cu 
vele din acest mar . Dup  ce în ziua anterioar
se executaser  numeroase urc ri în arborad
i exerci ii de desf urare i strângere a velelor, 

a venit i momentul în care nava a navigat timp 
de aproape dou  ore doar cu ajutorul velelor 
atingând o vitez  de aproximativ 5 noduri. Poate 
fi considerat o performan  datorit  faptului 
c  mar ul este foarte scurt iar timpul rezervat 
instruc iei specifice unui velier este redus.

Duminic  23 iulie 2006   În jurul orei 9.30 
NS Mircea efectua manevra de acostare la cheul 
g rii maritime din Odessa. Pe cheu ne a teptau 
consulul general al României la Odessa, 
Cerasela Nicola i locotenent-colonelul Radu 
Filip, ata atul militar al României la Kiev, care 
a fost al turi de noi i la Sevastopol. Cel mai 
important câ tig pentru nav  l-a constituit 
acostarea la cheul g rii maritime, o construc ie 

Nu au sc pat de emo iile primilor pa i în arborad ,
nici cei doi cade i turci, Kaya Burak Erkan i Cayli Burak (în stânga imaginii) de la bordul navei.

Pe timpul celor dou  zile de escal , NS Mircea a constituit 
un punct de real interes pentru turi ti i popula ia Novorossiskului.

Instantaneu din timpul vizit rii simulatorului de naviga ie
al academiei. C pitan comandorul Daniel DIA (stânga), 

supervizând presta ia la timon  a studentului 
din anul II Nicolae Ivan (dreapta).

Imaginea navei în deriv  pentru activit ile curente este 
completat  de bucuria sc ldatului cade ilor, 

r corindu-se dup  o zi canicular  de munc  la bord. 

Portul Odessa, NS Mircea. Cununia civil  a domnului 
Teodor Lesnic din Tulcea cu Lyubova Bauch, oficiat
la bordul navei de c tre consulul general al României 

la Odessa, Cerasela Nicola .
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Cpt. cdor. dr. Marian Mo neagu

Anivers\rile
Marinei

Dup  intrarea României în r zboi, experien a
derul rii opera iunilor militare la fluviu i mare 
a impus constituirea unei flotile de dragaj, 
necesitate care s-a concretizat abia dup
încheierea p cii. Astfel, prin Decizia Ministerial
nr. 56 din 26 ianuarie 1920, la 1 ianuarie 1920 s-a 
înfiin at Diviziunea de Canoniere Drag -Mine, în 
compunerea Diviziei de Mare.

Navele de lupt  intrate în serviciul Marinei 
Regale Române, în perioada interbelic , au 
preluat i misiunile specifice de dragaj.

Prin Ordinul Ministerului Aerului i Marinei 
nr. 125 din 18 iulie 1940 s-a reînfiin at Sec ia 
de Dragaj.

În august 1944, Comandamentul For elor 
Navale Maritime dispunea pentru dragaj de trei 
canoniere, 15 alupe de siguran i dragaj, 
cinci remorchere, Sec ia alupe de Patrulare i
un Pluton Estacade din Flotila de Siguran i
Dragaj Constan a. 

Din cauza sechestr rii majorit ii navelor 
militare române ti de c tre for ele navale aliate 
sovietice, în toamna anului 1944, misiunile de 
dragaj au fost reluate abia în anul 1947.

Astfel, prima misiune a Flotilei de Dragaj 
Maritim a fost executat  în apele din fa a Sulinei 
la 1 aprilie 1947, de c tre forma ia alc tuit
din canoniera “STIHI, cu drag  dubl  în bordul 
babord, urmat  de “GHICULESCU i dou
alupe, dotate cu echipamente de dragaj i

muni ie de artilerie pentru tunul de 20 mm.

Noile dragoare – 
o prioritate de interes na ional

Înc  din anul 1942, Marina Militar  Român
a avut în construc ie, la antierele Navale Gala i, 
patru nave dragoare de 600 tone. Materialele 
necesare acestor nave fuseser  procurate din 
Germania, urmând ca lucr rile de construc ie s
se realizeze dup  planurile unei firme olandeze.

La 23 august 1944, corpul acestora era 
finalizat, iar echipamentele procurate integral.

Divizionul 146
Nave Minare - Deminare 
... la 55 de ani

Înfiin area divizioanelor de dragaj, dup cel de-al doilea r zboi mondial, a însemnat continuarea unei tradi iiÎnfiin area divizioanelor de dragaj, dup  cel de-al doilea r zboi mondial, a însemnat continuarea unei tradi ii
impuse de necesitatea anihil rii pericolului de mine în apele Dun rii i ale M rii Negre. Pericolul de mine aimpuse de necesitatea anihil rii pericolului de mine în apele Dun rii i ale M rii Negre. Pericolul de mine a 
devenit o amenin are i pentru România înc din perioada neutralit ii (1914-1916), când numeroase mine,devenit o amenin are i pentru România înc  din perioada neutralit ii (1914-1916), când numeroase mine, 
plutind în deriv , i-au f cut apari ia în apele costiere române ti.plutind în deriv , i-au f cut apari ia în apele costiere române ti.

În urma armisti iului din 12 februarie 1945, 
Comisia Aliat  de Control s-a sesizat c  circa 
40 % din echipamentele achizi ionate fusese 
achitat B ncii Na ionale, care nu efectuase îns
transferul sumelor în Germania. Ca urmare, s-a 
considerat c  materialul este înc  proprietate 
german i a fost considerat captur  de r zboi. 
De i, Subsecretariatul de Stat al Marinei nu a 
recunoscut aceast  abordare, toate interven iile 
sale pe lâng  Comisia Român  pentru Aplicarea 
Armisti iului au r mas f r  rezultatul scontat.

În anul 1945, Guvernul Sovietic ne-a f cut 
propunerea ca aceste dragoare s  fie construite 
împreun  cu Guvernul român, acesta urmând s
contribuie cu corpul navelor i materialul r mas 
(circa 60 %), iar U.R.S.S. cu materialul r mas 
captur i sumele necesare pân  la finalizarea 
lucr rilor. Navele urmau s  fie împ r ite între cele 
dou ri, propor ional cu aportul fiec reia.

M in i s te ru l  Ap r r i i  Na iona le i
Subsecretariatul de Stat al Marinei au refuzat s
admit  aceast  conven ie, care ar fi însemnat, 
implicit, recunoa terea capturii. Discu iile au 
durat pân  în toamna anului 1946, când Guvernul 
U.R.S.S. a dispus preluarea materialelor. 
Astfel, lucr rile au fost sistate i circa 40 % din 
material, inclusiv ma inile, au fost transportate 
în U.R.S.S.

Pân  în anul 1948, toate încerc rile 
Comandamentului Marinei de a relua construc ia 
acestor nave au r mas f r  rezultat. Situa ia era 
urm toarea: corpurile, complet lucrate, se aflau 
în Bazinul Docurilor din Gala i, echipamentele 
(circa 60%) erau depozitate la Arsenalul Marinei, 
iar antierul Naval Gala i se afla în diferend 
cu Ministerul Ap r rii Na ionale, referitor la 
recalcularea pre urilor.

Întrucât, o dat  cu materialul de captur ,
în U.R.S.S. fuseser  evacuate i ma inile, 
Comandamentul Marinei Militare a propus, înc
din anul 1946, ca ma inile alternative din proiectul 
ini ial s  fie înlocuite cu cele opt motoare Maybach 
noi existente, destinate altor construc ii. R mânea 
de procurat numai materialialul accesoriu, de 

importan  secundar , care nu ar fi împiedicat 
finalizarea construc iei dragoarelor.

În raportul adresat de comandantul Marinei 
Militare, comandorul Eugeniu S vulescu, la 8 
ianuarie 1948, Inspectoratului General al Armatei 
pentru Educa ie, acesta concluziona: „Luând în 
considerare c  restul navelor aflate în serviciul 
Marinei sunt atât de vechi i în a a stare încât 
prevederile cele mai optimiste le mai acord  doi 
ani de via , consider m c  reluarea acestor 
lucr ri este urgent i necesar . Noua organizare 
a statului i a industriei sale ne permite s  credem 
c  dificult ile de care s-a izbit pân  acum aceast
chestiune nu vor mai d inui.

Construc ia i intrarea în serviciu a acestor 
nave, din care Marina popular  î i face o mândrie, 
poate fi considerat  ca o realizare de prim 
ordin a democra iei. Comandamentul Marinei 
inten ioneaz  a denumi aceste nave cu ini iala “D” 
– dragaj – („DEMOCRA IA”, „DESROBIREA”, 
„DREPTATEA”, „DESC TU AREA”).

Aceast  realizare ar constitui o concretizare 
solid , atât în dotarea Marinei Militare, cât i
în domeniul economiei na ionale, prin aportul 
acestor vase la dragajul barajelor de mine i la 
deschiderea c ilor de naviga ie comercial ”.

Nucleul Marinei Militare
La 1 ianuarie 1949, au fost finalizate lucr rile 

de proiect ale dragorului de baz  12 de c tre 
IPRONAV Gala i. De la aceast  dat , nava a fost 
pus  în construc ie în antierul Naval „Viitorul” i
Uzinele Metalurgice „Progresul” Br ila.

Prin Ordinul M.F.A. nr. 00316749 din 11 mai 
1951, la 1 august 1951 a fost înfiin at Divizionul 
596 Dragaj (U.M. 04935). Conform statului nr. 
14/174, unitatea avea în compunere dragoarele 
de baz  nr. 1, 2, 11, 12, 13, 14, ultimele patru fiind 
construite de antierul Naval „Viitorul” Br ila.

Ini ial, unitatea a avut urm toarea 
încadrare :

Dragorul de baz  1: comandant, locotenent 
major B lan Vasile, ofi er secund, locotenent 
Mihai Ioan.
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Dragorul de baz  14, preg tindu-se de o nou  misiune pe mare.

Inspec ie la bordul DB 14.

Dragorul de baz  2: comandant, locotenent 
En chescu Corneliu. Aflat în repara ie la antierul 
Naval Constan a.

Dragorul de baz  11: comandant, c pitan 
locotenent Zancu Aurel, ofi er secund, locotenent 

tefan Ilie. Aflat în construc ie la antierul Naval 
“Viitorul” Br ila.

Dragorul de baz  12: comandant, c pitan 
locotenent Ivan Constantin. Aflat în construc ie 
la antierul Naval „Viitorul” Br ila.

Dragorul de baz  13:  f r  echipaj. Aflat în 
construc ie la antierul Naval „Viitorul” Br ila.

Dragorul de baz  14: f r  echipaj. Aflat în 
construc ie la antierul Naval „Viitorul” Br ila.

Ini ial, Divizionul a avut un efectiv de 321 
militari, dintre care 26 de ofi eri, 26 cartnici 
reangaja i, 100 cartnici în termen i 169 
matrozi.

 Dragorul de baz  11 a intrat în serviciu, în 
luna octombrie 1951, sub comanda c pitanului-
locotenent Aurel Zancu. În diminea a zilei de 
27 noiembrie 1951, nava era gata de mar
spre Constan a. Înaintea plec rii navei, pe 
mal a avut loc un miting la care au participat 
muncitorii antierului i echipajul navei. Din 
partea constructorilor, au luat cuvântul inginerul 
B lineanu, directorul antierului i muncitorul 
Dumitriu, iar din partea echipajului, comandantul 
navei. Echipa artistic  a antierului a înso it 
plecarea navei cu un frumos program artistic.

În perioada 1 august-31 decembrie 1951, 
activit ile de preg tire pentru lupt  s-au 
desf urat numai la dragorul de baz  1, celelalte 
nave fiind în repara ie sau în construc ie. Astfel, 
dragorul de baz  1 a executat o serie de ie iri în 
mare pentru antrenamentul nautic i preg tire 
marin reasc , trageri de artilerie, lans ri de 
grenade antisubmarin, exerci ii de dragaj, exerci ii 
de lupt  pentru vitalitatea navei, g uri de ap  cu 
manevra paietului Macarov i incendii la bord. 
De asemenea, nava a participat la aplica iile
de toamn i a executat mai multe mar uri la 
Mangalia, Sulina i Sf. Gheorghe.

La 1 ianuarie 1952, Divizionul Dragaj avea 
aceea i organizare ca în anul precedent i un 
total de 266 militari, din care 28 ofi eri, 24 cartnici 
reangaja i, 63 cartnici în termen i 151 matrozi. 
La 4 ianuarie 1952 a intrat în serviciu dragorul 
de baz  2.

Divizionul avea urm toarea organizare: 
comanda unit ii, cu comandant, c pitanul 
de rangul 3 Zancu C. Aurel, loc iitor politic 
– c pitanul locotenent Su nea I. Ioan, ofi er cu 
contrainforma iile, medic, speciali ti U.L. 1, 2, 3, 4, 
5 i chimic i dragoarele de baz  1 – comandant 
locotenent major Suchea Dumitru, 2 – c pitan 
locotenent Dobro eanu Gh. Dumitru, 11 – c pitan 
locotenent Negoescu Mircea, 12 – c pitan de 
rangul 3 Ungureanu Gheorghe, 13 – c pitan de 
rangul 3 Pencea Dumitru i 14 – ofi er secund 
locotenent Mihai Ioan. În cursul anului 1952, 
activit ile importante de preg tire pentru lupt
au fost executate cu dragoarele de baz  1 i
2, celelalte nave fiind în probe de recep ie i în 
construc ie la antierul Naval “Viitorul” Br ila.

Între 1 ianuarie-1 martie 1952, la bordul 
navelor s-au executat preg tire de specialitate 
i ie iri pe mare pentru instruc ie, antrenamente 

nautice i controlul paselor, respectiv l sarea i
ridicarea dr gii, exerci ii de Om la ap i vitalitate, 
precum i autoap rarea navei. Preg tirea 
tactic  a comandan ilor de nave s-a efectuat 
prin trei convoc ri i trei exerci ii de grup  cu 
temele „Asigurarea sta ion rii navelor în baz i
participarea la respingerea atacurilor de avia ie 
i vedetelor torplioare asupra bazei”, „Escorta 

navelor de comer ” i „Organizarea i conducerea 
dragajului de zi i de noapte”.

Între 19-25 martie 1952, navele au executat 
pe mare mar  în forma ie cu Divizionul Dragaj i
Divizionul Distrug toare, dragaj de siguran  în 
prova convoiului, cunoa terea zonei de naviga ie 
i dragaj cu nava izolat i în forma ie.

La 1 aprilie 1952, dragoarele de baz  1, 2 
i 11 au executat pe mare naviga ie în forma ie 
i antrenamente de ridicare i l sarea dr gii

mecanice.
Pe timpul ie irii pe mare 9-19 aprilie 1952, 

dragoarele de baz  1 i 2 s-au antrenat în 
executarea intr rii i ie irii din baz , venirea i
plecarea de la ancor  ziua i noaptea, precum i
mar ul în forma ie, executând dragaj de siguran
în prova convoiului, ziua i noaptea, convoiere, 
atacul împotriva submarinelor, evitarea minelor 
în deriv .

În anul 1952, Divizionul de Dragaj, format 
din dragoarele de baz  1 i 2, era în m sur  s
execute convoierea pe drumuri costiere, dragaj 
mecanic, grenad ri antisubmarin pe baz  de 
relevment optic, distrugeri de mine în deriv ,
pând .

La 1 mai 1952, navele au fost trecute în 
revist  de c tre comandantul Ap r rii Zonei 
Maritime 214. Baleniera i barca dragorului de 
baz  2 s-au clasat pe locul 1, respectiv 2 la 
concursurile marin re ti organizate pe flot .

De la 1 mai 1952 s-a trecut la desf urarea 
preg tirii pentru lupt  pe misiuni 1. Organizarea 
de lupt i zilnic  a navei; 2. Preg tirea navei 
pentru naviga ie i pentru folosirea mijloacelor 
de lupt i tehnice; 3. Naviga ia izolat  a navei; 
4. Executarea naviga iei i folosirea în ansamblu 
a mijloacelor de lupt  în cadrul Divizionului i
5. Executarea naviga iei Divizionului de Nave 
în cadrul unei grup ri navale i cooperarea cu 
celelalte arme.

Între 12-16 mai i 19-26 mai 1952, navele 
au executat ie iri pe mare. Cu acest prilej s-au 
executat dragaj de siguran  în prova convoiului, 
convoiere, sta ionare la ancor  în rada Constan a
i Mangalia, c utare de mine, debarc ri la mal, 

naviga ie în forma ie, trageri de artilerie i exerci ii 
de vitalitatea navei. La 15 mai 1952 a intrat în 
compunerea divizionului DB 12. 

Între 1-5 iunie 1952, navele au executat 
dragaj de fund în zona Sulina. Între 9-23 iunie 
1952, cele dou  nave au executat dragaj de 
siguran , dragaj de distrugere, convoiere, trageri 
de artilerie, antrenamente nautice, naviga ie în 
forma ie ziua i noaptea, sta ionare la ancor  în 
rada Constan a i Tuzla i exerci ii de autoap rare 
a navei. În cursul lunii iulie 1952, cele dou  nave 

au executat 12 zile de ie iri pe mare, pe timpul 
c rora s-au exersat debarc ri la coast , distrugeri 
de mine, trageri de artilerie, sta ion ri la ancor  în 
rada Constan a, la Gura Cchituc, Tuzla i Costine ti, 
cunoa terea coastei i a zonei de naviga ie de c tre 
ofi eri, naviga ia în forma ie, antrenamente nautice. 
Între 6-16 august 1952, navele au executat misiuni 
de supraveghere i escort  în zona Sulina, dragaj 
pentru cur irea unor mine lansate de Divizionul 
de Distrug toare, c utarea de mine reale 
semnalate de navele comerciale, lans ri de balize 
i geamanduri pentru poligoane. În perioada 

8-19 septembrie, cele dou  dragoare de baz
au executat misiuni de supraveghere, escort i
dragaj de fund în zona Sulina, punerea i ridicarea 
de balize pentru marcarea zonelor de lucru. Între 
22-25 septembrie au participat la aplica iile de 
toamn  cu trupe organizate de Marina Militar ,
executând misiuni de dragaj de siguran i
distrugere, escorta Divizionului Distrug toare în 
opera iunile de minare, autoap rarea navei în 
mare i în port i supravegherea apropiat .

Noul an de instruc ie a început la 1 
decembrie 1952. În cursul anului 1953, la 
activit ile de preg tire pentru lupt  au participat 
dragoarele de baz  1, 2, 11 i 12. Astfel, în 
perioada 1 ianuarie-1 martie 1953, la bord s-a 
executat preg tire general i de specialitate în 
port. Navele au executat 12 ie iri pe mare izolat, 
pentru men inerea antrenamentului marin resc 
i antrenarea echipajelor, îndeosebi în l sarea i

ridicarea dr gii la ap .
Între 1–10 februarie 1953, dragoarele de 

baz  1 i 2 au executat dragajul de fund cu traina 
a unui raion de 4 Mm p trate, aflat la 6 Mm Est 
Constan a, pentru c utarea unui avion care a fost 
semnalat c  s-ar fi pr bu it în mare.

Începând cu 1 aprilie 1953 s-a trecut la 
preg tirea pentru lupt  prin ie iri pe mare de 
durat . Astfel, între 1 aprilie-31 septembrie 
1953 s-au planificat 8 ie iri de durat , pe timpul 
c rora s-au executat forma ii i evolu ii, trageri 
de artilerie, dragaj mecanic de zi i de noapte, 



între 2-5 iulie, cu contraamiralul Gheorghe Sandu 
la bord.

Prin Ordinul M.St.M. nr. C.L. 0014 din 26 
ianuarie 1959, Divizionul 596 Dragoare de Baz
(U.M. 04935) s-a transformat în Divizionul 146 
Dragoare de Baz  (U.M. 02159), iar dragoarele 
de baz  au devenit: Dragorul de baz  11 (U.M. 
04906) – Dragorul de baz  13 (U.M. 02057); 
Dragorul de baz  12 (U.M. 03897) – Dragorul de 
baz  14 (U.M. 02108); Dragorul de baz  13 (U.M. 
03034) – Dragorul de baz  15 (U.M. 02022); 

Dragorul de baz  14 (U.M. 03397) – Dragorul de 
baz  16 (U.M. 02069).

De-a lungul anilor, la comanda Divizionului s-au 
aflat c pitanul de rangul 3 Aurel Zancu (1952-1954), 
c pitanul de rangul 3 Mircea Negoescu (1954-
1955), c pitanul de rangul 3 Alexandru Melicescu 
(1955), c pitanul de rangul 3 Dumitru M r escu 
(27 februarie 1960-), c pitanul de rangul 1 Pitea 
Nicolae (1965), c pitanul de rangul 1 Lu  Petre 
(1966-1968), c pitanul de rangul 1 Mitric  Marin 
(1968-1970), c pitanul de rangul 1 Covaci 
Gheorghe (1970), c pitanul de rangul 1 Aristic
Bardan (1970-1979), c pitanul de rangul 1 
Nicolae Eremie (1979-1987), c pitanul de 
rangul 2 Niculae Postoli (1987-1988), c pitanul
de rangul 3 Mu at Petre (1988-1990), c pitanul 
de rangul 1 omfelean Petru (1990-1993), 
c pitanul de rangul 1 Manca  Ionel (1993-
1998), comandorul Vâlsan Niculae (1998-
2001), comandorul Moraru Vergil (2001-2004) 
i comandorul Puichili  Aurel (2004 -).
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cu nava izolat i în forma ie, convoierea sub 
drag , convoierea navelor de transport pe drumuri 
costiere, distrugeri de mine în deriv i e uate 
pe plaj , fumiz ri, antrenamente marin re ti prin 
organizarea curselor de b rci de la Mangalia la 
Constan a (17 aprilie) i de la Gura Porti ei la 
Constan a (22 mai), antrenamente în executarea 
supravegherii, atacul submarinelor pe baz  de 
relevment optic i pe urme de ulei i bule de aer, 
cu nava izolat i cu divizionul.

Pentru preg tirea ofi erilor în cunoa terea 
zonei de naviga ie s-au organizat sta ion ri la 
ancor i debarc ri la Mangalia, Costine ti, Gura 
Porti ei i Sf. Gheorghe, un mar  costier de zi de la 
Constan a la Sulina i de la Sulina la Br ila i retur, 
cu dragoarele de baz  1 i 2 (5-7 iulie 1953), un 
mar  de noapte de la Sulina la Constan a (8 iulie 
1953). De asemenea, au fost c utate i distruse 
ase mine plutitoare, dragajul real al unui raion 

de 6 Mm p trate în zona Sulina, dragajul de fund 
cu traina al unui raion de 10 Mm p trate la Est de 
Mangalia, siguran a submarinului S 11 la ie irile 
de preg tire ale acestuia, supraveghere în raionul 
8 Mm Est Constan a, remorcarea intelor pentru 
tragerile de artilerie ale Divizionului Distrug toare, 
remorcarea unor alupe i lepuri de la Sulina 
la Constan a i de la Constan a la Mangalia, 
instalarea de poligoane pentru lans rile de torpile 
ale Divizionului Distrug toare i Divizionului 
Vedete Torpiloare, c utarea i culegerea minelor 
lansate de Divizionului Distrug toare, nav -
int  pentru lans rile de torpile ale vedetelor 

torpiloare.
 La 1 mai 1953, comandantul Marinei Militare, 

c pitanul de rangul 1 Nicolae Mihail, a înmânat 
pavilionul de lupt  DB 11, nava trecând, prin 
Ordin de Zi, în patrimoniul Marinei Militare, fiind 
încadrat  în Brigada 214 Ap rarea Raionului 
Maritim. Între 7-8 septembrie 1953, nava a 
înfruntat o puternic  furtun  pe timpul execut rii 
unei misiuni de c utare a unei mine. 

În cursul anului 1953, Divizionul de Dragaj a 
realizat 2844 ore de mar i 16075 mile marine 
parcurse, fiind în m sur  s  execute naviga ia 
izolat i în forma ie, pe drumuri costiere i la larg, 
ziua i noaptea, convoierea navelor de transport 
pe comunica ii costiere i la larg, ziua i noaptea, 
convoierea navelor de transport pe comunica iile 
costiere în cooperare cu distrug toarele, dragajul 
mecanic, precum i supravegherea în raionul 
bazei i vân toarea antisubmarin  în situa ii
simple.

La 23 februarie 1955 a intrat în compunerea 
For elor Maritime Militare dragorul de baz
14, comandat de locotenentul major uchea
Dumitru. Aceast  nav  a executat mai multe 
mar uri de instruc ie, printre care 5-15 decembrie 
1955, Constan a-Sevastopol, 29-31 mai 1956, 
Constan a-Odessa-Sulina-Constan a, 11-25 
septembrie 1957, Constan a-Odessa-Sevastopol-
Novorosiisk-Suhumi-Batumi-Varna-Constan a,
22-24 iunie 1958, Constan a-Sevastopol, cu 
comandantul F.M.M. la bord.

Între 26-28 martie 1956, DB 11 i DB 
12, avându-i la bord pe comandantul F.M.M., 
contraamiralul Nicolae Mihai, comandan ii 
navelor de rangul 3, comandan ii Unit ii de Lupt
Naviga ie de pe navele de rangul 2 i 3, speciali tii 
cu naviga ia ai divizioanelor de nave de rangul 2 
i 3 i un  grup de ofi eri din statul major mobil 

al C.F.M.M., au executat un mar  de instruc ie 
costier, de-a lungul coastei R.P. Române i R.P. 
Bulgare, cu escale la Varna, Burgas i Sozopol.

Între 26 august-1 septembrie 1956, DB 11 a 
executat un mar  de instruc ie, avându-i la bord 
pe contraamiralul Tudor Simion i un grup de 
ofi eri din C.F.M.M., pentru a participa la o aplica ie 
executat  în Baza Maritim  Odessa.

Între 19-22 aprilie 1957, DB 11 i DB 13 au 
executat un mar  costier de-a lungul litoralului 
românesc i pe Dun re.

Între 7-9 septembrie 1957, DB 12 a plecat la 
Sevastopol cu comandantul F.M.M., contraamiralul 
Nicolae Mihai la bord, consilierul sovietic al Flotei, 
contraamiralul Filipov, eful Direc iei Politice, 
c pitanul de rangul I Francisc Domoko i al i
ofi eri superiori. Între 11-25 septembrie 1957, DB 
12 i DB 14  au executat un mar  de instruc ie 
în apele M rii Negre, cu escale la Odessa, 

Sevastopol, Novorossiisk, Suhumi, Batumi i
Varna.

DB 14 a intrat în compunerea F.M.M. la 23 
februarie 1955. Cu acest prilej, nava i echipajul 
au fost trecute în revist  de comandantul F.M.M., 
contraamiralul Nicolae Mihai i consilierul 
sovietic, contraamiralul Cealîi. Între 16-23 
septembrie 1955, nava a executat un mar  la 
Sevastopol, avându-l la bord pe contraamiralul 
Tudor Simion. Nava a revenit la Sevastopol i
în perioada 5-15 decembrie 1955, cu c pitanul 
de rangul 3 Alexandru Melicescu, comandantul 
Divizionului Dragaj la bord. Între 29-31 mai 1956 
nava a executat un mar  pe itinerariul Constan a-
Odessa-Sulina-Constan a. Între 20-25 ianuarie 
1958, DB 14 a fost în antierul Naval Constan a, 
unde i-au fost înlocuite tunurile de 88 mm cu 
tunuri de 85 mm.  În anul 1958, nava a executat 
dou  mar uri de instruc ie la Sevastopol, între 
22-24 iunie, cu comandantul F.M.M. la bord i

S rb toare la Divizionul de Nave Minare-Deminare.

1906 - prima defilare a marinarilor în Bucure ti

ALL HANDS. Magazine of the U.S.Navy (aprilie 2006). 
Ne-a atras aten ia noile tipuri de inute i uniforme de serviciu 
ale Marinei Militare americane care au fost recent aprobate. 
Uniformele marinarilor americani au preluat modelul inutei 
de lupt  de camuflaj, „mozaic” cum sunt cunoscute la noi, dar 
în culoarea albastr  (blue digital). Noul concept urmeaz  s
înlocuiasc  mai multe tipuri de inute de serviciu i de lucru care 
exist  în prezent i va fi disponibil i un model în culoarea kaki 
camuflaj (wood-land) i în culorile de ertului. Dosarul revistei 
este consacrat „Marinarilor-hibrid de pe navele de patrulare a 
litoralului: A înv a s  faci de toate”. Fiind nave mici, cu un echipaj 
de doar 28 de marinari, fiecare este nevoit s  cunoasc i s
execute, la nevoie, mai multe sarcini. Elocvent  este afirma ia unui comandant de astfel 
de nav : „Un marinar de la bordul unei nave de patrulare poate înv a mai mult decât va 
înv a vreodat  de-a lungul întregii sale cariere din marin .” Mai semnal m reportajul „A 
înv a s  te întorci cu onoare” dedicat cursului de supravie uire, rezisten i evadare i
articolul „Exerci iul Malabar” despre exerci iile comune cu marina militar  a Indiei. 

COLS BLEUS Le magazine de la Marine et de la mer
(nr.2787, 20-27 mai 2006). Din sumar:  Schimburi libere – coala 
de Aplica ie pentru ofi erii de marin  (GEAOM), s-a transformat, 
temporar, în For a Naval  Franco-German , compus  din 
portelicopterul Jeanne d`Arc i fregata Georges Leygues, i trei 
nave germane, fregatele Hamburg i Rheinland Pfalz i petrolierul 
Berlin  Marile lucr ri – La 30 de ani de la ultimele repara ii 
goeleta coal  a Marinei Militare franceze Belle Poule a intrat în 
antier pentru repara ii i moderniz ri  Tall Ships Race 2007 în 

Mediterana. (B.D.)

Dup  albumul Odiseea Navei coal
Constan a, dedicat evoc rii implic rii 
acestei nave, în anii 2001 i 2003, la 
finalizarea proiectului cultural interna ional
Odiseea, c pitan-comandorul dr. Marian 
Mo neagu, semneaz  prima monografie 
a celor patru nave tip R, care au f cut i
continu  s  fac  istorie în For ele Navale, 
Regele i Regina M rii Negre. File din 
istoricul distrug toarelor i fregatelor 
Regele Ferdinand i Regina Maria, din 
colec ia Nave Militare Române ti. Ap rut
la editura Muntenia din Constan a, albumul 
este structurat pe 4 capitole: Caracteristicile 
tehnico-tactice ale distrug toarelor tip R, 
Cariera distrug toarelor tip R în Marina 
Român , Distrug toarele tip R în timpul celui 
de Al Doilea R zboi Mondial i Fregatele 
Regele Ferdinand i Regina Maria – din 

Acum 10 ani, nr.41 
(august-septembrie)
2001. Num r aproape 
tematic, ca toate 
celelalte reviste 
ap rute în luna 
august, de Ziua 
Marinei Române. De data aceasta 
formula aleas  a inclus un grupaj 
de portrete ale ofi erilor din Marina 
Român  sub titlul „Drum spre puntea 
de comand ”. Mai semnal m un 
amplu fotoreportaj pe mai multe 
pagini despre Cooperative Partner 
`96 (de i calitatea de atunci a tiparului 
ne permite cu greu s -l denumim ca 
atare i s  fie incomparabil cu inuta
grafic  a revistei de azi).

Acum 5 ani, nr.81 
(august) 2001. 
„Speran i optimism” 
se intitula editorialul 
dedicat zilei marinarilor 
români, urmat de 
„clasicele” deja pagini cu 
ur ri i tradi ii i obiceiuri marin re ti.
Mai scriam despre „S pt mâna
Marinei în Grecia”, „Divizionul Nave 
Scafandri”, „Ofi eri de marin  români 
în lag rele germane” precum i
despre „Carol al II-lea i Dimitrie 

tiubei la 100 de ani de la na terea
pictorului comandor”.

Acum 2 ani, nr.100 
(august) 2004. 
„For a Naval
Multirol”, „Echipajul 
fregatei Regele
Ferdinand pleca 
în Marea Britanie”, 
iar „Scafandrii EOD aveau o nou
misiune – C utare i salvare”. La 
rubrica Eveniment aveam „Revista 
Marina Român  – num rul 100”, iar 
la cea de Portret pe comandorul (r) 
Mihai Chiri  – „90 de ani de via
... o via  de marinar”. De re inut i
articolul despre decora iile marinei 
„De la Medalia Maritim  la Ordinul i
Medalia Virtutea Maritim ”.(B.D.)
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Royal Navy în For ele Navale Române. 
Lucrarea monografic  se constituie ca o 
incursiune în trecutul i prezentul For elor
Navale Române, începând de la construc ia 
celor dou  distrug toare tip R între anii 
1927-1930, i continuând cu caracteristicile 
tehnico-tactice, categoriile de tehnic i
armament din dotare, misiuni i sfâr itul
„epopeei” distrug toarelor tip R în Marina 
Militar  Român , în 1960, pân  la intrarea 
fregatelor în serviciul For elor Navale 
Române, la 10 decembrie 2004, respectiv 
25 iulie 2005. Importante i elocvente 
în completarea textului sunt imaginile i
selec ia documentelor de arhiv , incluse 
în capitolul Anexe, din care amintim: 
Programul ceremoniei depunerii inimii 
Reginei Maria la Castelul din Balcic, 29 
octombrie 1938. „Prima monografie a celor 
dou  distrug toare tip R, ofer  membrilor 
echipajelor fregatelor Regele Ferdinand 
i Regina Maria o autentic i expresiv

carte de vizit , care le va spori mândria de 
a sluji cu demnitate interesele na ionale la 
bordul celor mai moderne unut i  navale 
ale For elor Navale Române”, a declarat în 
Cuvânt înainte, viceamiralul dr. Gheorghe 
Marin, eful Statului Major al For elor 
Navale. (O.B.)

SEMNAL EDITORIALSEMNAL EDITORIAL

SEMNALSEMNAL

În acest num r de revist  am c utat 
în arhiva noastr  pentru a vedea 
ce se întâmpla în For ele Navale în 
lunile iulie i august i modul cum 
erau redate evenimentele în paginile 
publica iei noastre. Pentru mai multe 
detalii se poate accesa i www.
fortele-navale.ro.

MARINA ROMÂN  ÎN TIMP



Începând cu 
data de 15 iulie, 
nou l  redac to r 

ef al Grupului 
Mass-Media al 
For elor Navale 
es te  c p i t an -
c o m a n d o r u l 
d r .  M a r i a n 
Mo neagu. Dup
opt ani petrecu i
l a  M u z e u l 
Marinei Române, 

c pitan-comandorul dr. Marian Mo neagu
revine de fapt, la o veche i neîntrerupt
pasiune, jurnalismul.

Grupul Mass-Media al For elor Navale (GMMFN) contribuie prin 
mijloace specifice la îndeplinirea obiectivelor de imagine public ,
informare intern  a personalului i realizare a transparen ei
activit ilor For elor Navale. Reamintim cititorilor revistei Marina
Român , c  Grupul Mass-Media al For elor Navale realizeaz  pe 
lâng  aceast  revist , emisiunile de radio i televiziune Scutul
Dobrogei. Emisiunea de televiziune Scutul Dobrogei, poate fi 
urm rit  o dat  la dou  s pt mâni, sâmb ta în intervalul 08.00 – 
08.30 i în reluare, joi în intervalul 12.30-13.00, pe postul TV Neptun. 
Emisiunea saptamânal  de radio, Scutul Dobrogei, cu durata de 
15 minute este difuzat  pe postul Radio Constan a, miercuri de la 
11.10. V  inform m i pe aceast  cale, c  pute i g si produsele 
Grupului Mass-Media al For elor Navale i pe Internet, la adresa 
www.fortele-navale.ro. A tept m pe adresa redac iei, str. tef ni
Vod , nr.4, Constan a sau pe adresele de e-mail, prezentate în 
caseta tehnic , materiale pentru a fi publicate în paginile revistei, 
sugestii despre con inutul emisiunilor radio i TV Scutul Dobrogei,
despre rubricile revistei, despre ce a i dori s  g si i în aceast
revist  sau în emisiunile noastre, astfel încât produsele GMMFN 
s  corespund  cât mai bine nevoilor de informare a personalului 
For elor Navale Române. Revista Marina Român , al turi de 
emisiunile radio i de televiziune Scutul Dobrogei, vor c uta s
r mân  în continuare o oglind  fidel  a activit ii desf urate de 
For ele Navale, o stare de spirit a marinarului român. (M.E.)

Orizontal: 1) Ocean cuprins între Africa de est, Asia la nord, Australia la est i Antartica la sud, cu o suprafa  de 73.442.700 Km – Primar al insulei Pa telui, 
unul din principalii colaboratori ai cunoscutului etnograf i explorator norvegian Thor Heyerdahl. 2) Mamifer cetaceu, lung pân  la 10 m, denumit „delfinul uciga ”
ce atac  focile i balenele – Naufragieri. 3) Ocean situat între Europa, Africa i cele dou  Americi (91,6 milioane Km). 4) La PECO, la rechin! – În haos! – La 
peoni! 5) Mare cât un ocean – În vest, la pe ti! – Insul  în vechea Iugoslavie, la Marea Adriatic , lâng  coasta Dalma iei. 6) Explorator i navigator suedez ce 
a f cut numeroase observa ii oceanografice i meteorologice, stabilind provenien a maselor de ap  ale Oceanului Arctic i descoperind influen a mi c rii de 

rota ie a P mântului asupra ghe arilor polari (Fridjof) – Ie ire de la ... îmb iere! 
a7) Alt  denumire a insulei Malaita, din arhipelagul Solomon din Oceanul Pacific 
– Ora  în nordul Marocului, ar  cu ie ire la Oceanul Atlantic, în vest – Leii din 
Filipine! 8) A fixa i repartiza înc rc tura unei nave uniform – În spatele capului. 
9) B utur  nealcoolic  – ine de uter. 10) În lasou! – La paner! 11) „Botezul unor 
marinari afla i pe o nav  care trece pe la ecuator, pentru prima dat  (pl.).

Vertical: 1) În 1972, acest poet public  volumul „Cuvânt în cuvânt”, în care 
afl m i titlul „V d cu oceanele” (Nicolae) – Specie de maimu  ce tr ie te în sud 
– estul Asiei (cu ie ire la Marea Chinei de Sud, în hotar cu apele Oceanului Pacific. 
2) Perene! – Arhipelag vulcanic în Oceanul Atlantic, la 100 Km de rmul Africii. 3) 
Dac încurcat! – N voade marine. 4) Uite-te! – A angaja cu plat . 5) Roc  argiloas
fertil  de pe rmul M rii Negre – Calul din Vanuatu! 6) Om t – Thor Heyerdahl 
pentru Eric de Bishop, care, ambii au str b tut pe „Tahiti – Nui” i „Kon – Tiki”, 
Oceanul Pacific, în expedi iile lor – Intr ri. 7) Nom  în Egiptul Superior – Totalitatea 
vie uitoarelor acvatice ce se pot mi ca liber în masa apei în care tr iesc. 8) Nicolae 
T utu pentru volumul „Interludiu” unde public i titlul „Întoarcerea din oceane” 
– Gen de pe ti teleosteeni din apele m rilor calde i temperate. 9) A fi în mister 
total – Nu-i des. 10) Într-o barc ! – Mamifere marine, de trei metri, ce tr iesc în 
grupuri compacte i înso esc în c l torii, balenele, prin oceane. 11) Capete de 
narvali! – Arhipelag în Filipine, unde Oceanul Pacific atinge 11.033 Km.

Dic ionar: MALA, FEZ, DCA, N MI, ZEE.
                                                                                                     Ion BRINDEA

Rezolvarea careului din num rul trecut,  PORTURI ÎN LUME:
Orizontal: 1) SULINA – RABA. 2) ODESA – CALAO. 3) CALCUTTA – RR. 4) I 

– AUTOR – IC. 5) N – SIB – ADEN. 6) PITIC – SMALT. 7) AIAT – WOODO. 8) UGI 
– LAIN – ND. 9) SABIER – ILAU. 10) ATENA – OAA – V. 11) LAIE – ANCONA.

Vertical: 1) SOCI – PAUSAL. 2) UDA – NIIGATA. 3) LELA – TAIBEI. 4) ISCUSIT – INE. 5) NAUTIC – LEA. 6) A – TOB – WAR – A. 7) CTR – SOI – ON. 
8) RAA – AMONIAC. 9) AL – IDAD – LAO. 10) BARCELONA – N. 11) AOR – NT – DUVA. 

MARINA ROMÂNÃ
numãrul 4 (113) 200650
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Ochiul Flotei 

6 iulie 2006, nava Midia.
Bucuria revederii!
Caporalul Marian Neculcea din 
grupa 1 EOD, la reîntoarcerea 
în ar  dup  35 de zile de 
misiune în Insulele Capului 
Verde.
Foto: Codru  BURDUJAN

20 iunie 2006, Bra ul M cin.
Elicopterul IAR 330 PUMA 
apar inând escadrilei de la 
Mihail Kog lniceanu, sprijinind 
marinarii Divizionului 67 Nave 
Purt toare de Artilerie, în lupta 
cu terori tii.
Foto: Robert STOIAN




